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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                    Среда 15.03.2017 год.                                       Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                                                                                Душко Миовски 
 Излегува по потреба                                   Број 02 - Година 2017                              Општина Пехчево 
Гласникот е бесплатен                                                                                                     тел. (033) 441-321 
  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за објавување на актите од Советот на општина Пехчево 

 
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 

14.03.2017 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 
 
1. Oдлука за усвојување на финансов план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година; 
2. Oдлука за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 година; 
3. Oдлука за усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 година; 
4. Oдлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година; 
5. Oдлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки за 2017 година на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево; 
6. Oдлука за одредување на висината на цената на извршена комунална услуга ,,Чистење на 

оџаци на физички и правни лица,,; 
7. Oдлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 

2016 година; 
8. Oдлука за усвојување на Финансискиот извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година; 
9. Oдлука за усвојување на завршната сметка на JKП ,,Комуналец,,  - Пехчево за 2016 година; 
10. Oдлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

за 2018 година; 
11. Oдлука за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево за учебната 2016/2017 година; 
12. Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 

2016 година; 
13. Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

за 2016 година; 
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14. Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 
2016 година;  

15. Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на општина Пехчево за 2016 година; 
16. Oдлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина 

Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година; 
17. Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 

2016 година; 
18. Oдлука за формирање на групи со поголем и помал број на деца во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево; 
19. Oдлука за именување на член на Управен одбор на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево; 

 
Бр. 09-295/1                                      Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево                Игор Поповски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на финансов план на  

ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансов план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година, 
што Советот на општината ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансов план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година 

 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува финансовиот план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 

2017 година.  
 
 

Член 2 
Финансовиот план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа одлука. 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
 
 
 
Бр.08-282/1                    Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година        Претседател 
Пехчево         Стојче Стефановски с.р 
_____________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на Програмата за работа на  

ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 година 
 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                          Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 

2017 година. 
 

Член 2 
Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 година е составен дел од оваа 

одлука. 
 

      Член 3 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 

општина Пехчево”. 
 
 
Бр.08-283/1                          Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                          Претседател 
Пехчево               Стојче Стефановски с.р        
_____________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на  

ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево                                                                  Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - 

Пехчево за 2016 година. 
 
 

Член 2 
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 година е составен дел на оваа одлука. 
 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
 
Бр.08-284/1                            Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                Претседател 
Пехчево                  Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на финансиски план на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                              Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                        Општина Пехчево 
Пехчево            Игор Поповски с.р 
 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

2017 година.  
 

Член 2 
Финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година е составен дел од оваа 

одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
Бр.08-285/1                       Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година          Претседател 
Пехчево             Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на годишниот план за јавни набавки за 2017 година на 
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишниот план за јавни набавки за 2017 година на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за увојување на годишниот план за јавни набавки за 2017 година на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево со бр. 09 - 746/1 од 15.12.2016 година 

 
 

Член 1 
 Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за јавни набавки на ЈКП 

Комуналец – Пехчево за 2017 година. 
 
 

Член 2 
Годишниот план за јавни набавки на ЈКП Комуналец со бр. 09-746/1 од 15.12.2016 година е 

составен дел од оваа одлука. 
 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавување во Сл.Гласник на општина Пехчево. 
 
Бр.08-286/1                       Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година          Претседател 
Пехчево                                 Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за одредување на висината на цената на извршена комунална услуга 
,,Чистење на оџаци на физички и правни лица,, 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за одредување на висината на цената на извршена комунална услуга 
,,Чистење на оџаци на физички и правни лица,, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за одредување на висината на цената на извршена комунална услуга  

,,Чистење на оџаци на физички и правни лица,, 
 
 

Член 1 
Советот на Општина Пехчево ја усвојува одлуката за одредување на висината на цената на 

извршена комунална услуга ,,Чистење на оџаци на физички и правни лица,, 
 

Член 2 
Одлуката за висината на цената на извршена комунална услуга ,,Чистење на оџаци на физички 

и правни лица,, е составен дел од оваа одлука.  
 

Член 3 
Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 

општина Пехчево”.  
                 
Бр.08-245/2                              Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                  Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП 
,,Комуналец” - Пехчево во 2016 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” - 
Пехчево во 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                             Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                       Општина Пехчево 
Пехчево            Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

         О Д Л У К А 
за усвојување на Извештајот за извршени работи на 

ЈКП ,,Комуналец” - Пехчево во 2016 година 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи на 

ЈКП ,,Комуналец” - Пехчево во 2016 година. 
 
 
 

Член 2 
Извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец” - Пехчево во 2016 година, е составен дел 

од оваа Одлука. 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Пехчево. 
 
Бр.08-287/1                          Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                          Претседател 
Пехчево                Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на Финансискиот извештај за работењето на 
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Финансискиот извештај за работењето на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                             Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                       Општина Пехчево 
Пехчево            Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

     О Д Л У К А 
 за усвојување на финансискиот извештај за работењето на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2016 год. до 31.12.2016 год. 
 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува Финансискиот извештај за 

работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година. 
 
 

Член 2 
Финансискиот извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2016 

година до 31.12.2016 година, е составен дел од оваа Одлука. 
 
 

Член 3  
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Пехчево. 
  
Бр.08-288/1                                        Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                            Претседател 
Пехчево                 Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на JKП ,,Комуналец,,  - Пехчево 
за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на JKП ,,Комуналец,,  - Пехчево за 2016 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2016 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на JKП 

,,Комуналец,,  - Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2016 година е составен дел на оваа 

одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
 
  

Бр.08-289/1                              Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                  Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка  42 од  Статутот на општина, Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ 
бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишниот план за вработување во  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година 
 

Член 1 
 Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година. 
 

Член 2 
Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година, е составен дел 

од оваа одлука. 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Пехчево. 
  

Бр.08-243/2                            Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо 
Китанов,, - Пехчево за учебната 2016/2017 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо 
Китанов,, - Пехчево за учебната 2016/2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

          О Д Л У К А 
 за усвојување на полугодишен извештај за работа на 

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2016/2017 година 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува полугодишниот извештај за работа на 

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2016/2017 година. 
 
 
 

Член 2 
Полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2016/2017 

година, е составен дел од оваа Одлука. 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Пехчево. 
 
 

Бр.08-253/2                             Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ООУ ,,Ванчо 
Китанов,, - Пехчево за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево за 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишната завршна сметка на  
OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2016 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува годишната завршна сметка на ООУ 

,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Годишната завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2016 година е составен дел 

на оваа одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
  

Бр.08-290/1                              Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                  Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 
Пехчево за 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                           Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                     Општина Пехчево 
Пехчево          Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишната завршна сметка на  

ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2016 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува годишната завршна сметка на ОУ ДК 

,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Годишната завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2016 година е составен 

дел на оваа одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот  на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
  

Бр.08-291/1                                        Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                  Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - 
Пехчево за 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                            Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                      Општина Пехчево 
Пехчево           Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишната завршна сметка на  
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2016 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува годишната завршна сметка на ОУ МБ 

,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Годишната завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2016 година е составен дел 

на оваа одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот  на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево.  
 
 

Бр.08-236/2                                     Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                          Претседател 
Пехчево                 Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на  
општина Пехчево за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2016 година, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                           Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                     Општина Пехчево 
Пехчево          Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2016 година 
 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина 

Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на општина Пехчевo за 2016 година е составен дел од оваа одлука. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Пехчево.  

 
 

Бр.08-292/1                                       Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                  Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот 
на општина Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 годинa 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на 
општина Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                          Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                    Општина Пехчево 
Пехчево                    Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 
- Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година донесе:  

 

О Д Л У К А  
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за 

период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година  
 
 

Член 1 

 Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на 
општина Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година.  
 

Член 2 

Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2016 
година до 31.12.2016 година, е составен дел од оваа одлука. 

 

       Член 3 

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 
општина Пехчево.  

 
Бр.08-293/1                                       Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево за 2016 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишната завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 
Пехчево за 2016 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                           Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                     Општина Пехчево 
Пехчево          Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишната завршна сметка на  
OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2016 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува годишната завршна сметка на ОЈУДГ 

,,7 Септември,, - Пехчево за 2016 година. 
 

Член 2 
Годишната завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2016 година е составен дел 

на оваа одлука. 
. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот  на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
  

Бр.08-254/2                            Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                  Претседател 
Пехчево          Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
 

  Р Е Ш Е Н И Е   
за објавување на одлуката за формирање на групи со поголем и помал број на деца во ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево 
 
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за формирање на групи со поголем и помал број на деца во ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево, што советот na општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                           Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                     Општина Пехчево 
Пехчево          Игор Поповски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
О Д Л У К А 

за формирање на групи со поголем и помал број на деца  
во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево дава согласност за формирање на групи со поголем и помал број 

на деца во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево; 
 
Член 2 

Оваа одлука стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ,,Службен Гласник на 
општина Пехчево”.  

 
 
 
Бр.08-241/2                                        Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                 Претседател 
Пехчево                  Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлуката за именување на член на управен одбор на  
ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА одлуката за именување на член на управен одбор на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево, 
што советот нa општина Пехчево ја донесе на седницата одржана на ден 14.03.2017 година. 
 
Број 09-295/1                                         Градоначалник на  
15.03.2017 год.                                                   Општина Пехчево 
Пехчево                   Игор Поповски с.р. 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 14.03.2017 година 
донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За именување на член на Управен одбор 

на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука, Советот на Општина Пехчево именува член на управен одбор на ОУМБ ,,Кочо 

Рацин,, - Пехчево; 
 
 

Член 2 
За член на Управен одбор на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именува: 
- Нада Симовска  
 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 
Пехчево. 

  
Бр.08-255/1                                         Совет на општина Пехчево 
15.03.2017 година                  Претседател 
Пехчево                   Стојче Стефановски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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СОДРЖИНА: 

 
- Oдлука за усвојување на финансов план на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година 

____________________________________________________________________________ 3; 
- Oдлука за усвојување на Програмата за работа на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево, за 2017 година 

____________________________________________________________________________ 4; 
- Oдлука за усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2016 година 

____________________________________________________________________________ 5; 
- Oдлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година 

____________________________________________________________________________ 6; 
- Oдлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки за 2017 година на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево _______________________________________________________ 7; 
- Oдлука за одредување на висината на цената на извршена комунална услуга ,,Чистење на 

оџаци на физички и правни лица,, ______________________________________________ 8; 
- Oдлука за усвојување на извештајот за извршени работи на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 

2016 година _________________________________________________________________ 9; 
- Oдлука за усвојување на Финансискиот извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година ______________________ 10; 
- Oдлука за усвојување на завршната сметка на JKП ,,Комуналец,,  - Пехчево за 2016 година 

___________________________________________________________________________ 11; 
- Oдлука за усвојување на Годишниот план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

за 2018 година ______________________________________________________________ 12; 
- Oдлука за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево за учебната 2016/2017 година __________________________________________ 13; 
- Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 

2016 година ________________________________________________________________ 14; 
- Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

за 2016 година ______________________________________________________________ 15; 
- Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 

2016 година ________________________________________________________________ 16;  
- Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на општина Пехчево за 2016 година 

___________________________________________________________________________ 17; 
- Oдлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина 

Пехчево за период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година ______________________ 18; 
- Oдлука за усвојување на годишната завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 

2016 година ________________________________________________________________ 19; 
- Oдлука за формирање на групи со поголем и помал број на деца во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево ____________________________________________________________________ 20; 
-  Oдлука за именување на член на Управен одбор на ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево ____ 21; 


