СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Понеделник 04.02.2019 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Број 01 - Година 2019

Уредува:
Душко Миовски
Општина Пехчево
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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на актите од Советот на општина Пехчевo
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на шеснаесетата седница одржана на
ден 01.02.2019 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Извештај за работата на советот за 2018 година;
2. Одлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година;
3. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот ,,Изградба на дел
од улица 1 во индустриска зона Чуката, Пехчево, општина Пехчево,,;
4. Одлука за престанок и за давање на времено користење Моторно возило, на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево;
5. Одлука за висината на цената за плаќање на извршена услуга - утовар со ровокопач JCB 4CX;
6. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето
на општина Пехчево за 2019 година;
7. Програма за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2019 година;
8. Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги (МСИП2);
9. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево;
10. Заклучок за надоместок за експропријација на недвижен имот за ул. ,,Ванчо Китанов,, и ,,4 Јули,, во
Пехчево;
11. Заклучок за поништување на одлука бр. 08-1719/1 од 26.12.2016 година за порамнување на недвижен
имот во Пехчево;
Бр. 09-162/1
04.02.2019 год.
Пехчево

Градоначалник на
Општина Пехчево
Драган Тренчовски 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Извештај за работата на советот за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА Извештајoт за работата на советот за 2018 година, што советот нa општина Пехчево
го донесе на шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/2
Градоначалник на
04.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и
член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.02.2019 година
донесе:
ИЗВЕШТАЈ
За работата на советот за 2018 година
Советот на општина Пехчево во текот на 2018 година одржа 12 работни седници и има
разгледано вкупно 170 прашања од кои: 8 од областа на финансирањето и Буџет, 6 Програми и
планови, 131 Одлуки и 25 Заклучоци. Поединечниот преглед на разгледаните прашања е како што
следува:
БУЏЕТ И ОДЛУКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ:
- Буџет на општина Пехчeво за 2019 година;
- Одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2019 година;
- Проширување на Буџет на општина Пехчево за 2018 година;
- Ребаланс на буџетот на општина Пехчево за 2018 година;
ИЗВЕШТАИ И КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ:
- Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2017
година до 31.12.2017 год.;
- Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2018
година до 31.03.2018 година;
- Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од
01.01.2018 година до 30.06.2018 година;
- Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2018
година до 30.09.2018 година;
ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ:
- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести
во 2018 година;
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-

Измена и дополнување на Програмата за изработка на планови за општина Пехчево за 2018
година;
Измени и дополнување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2018 год;
Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2018 година;
Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2019 година;
Дополнување на програмата за изградба, реконструкција и одржување на водоводи и
канализациона мрежа, одржување и изградба на речни корита и уредување и изградба на
вештачки системи во општина Пехчево за 2018 година;

ЗАКЛУЧОЦИ:
- Заклучок за неусвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018
година;
- Заклучок за неусвојување на годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
- Заклучок за неусвојување на Одлуката за промена на висина на цена за влез на оператор за
погребување за користење на инфраструктурата на градските гробишта во Пехчево,
донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
- Заклучок за неусвојување на Одлуката за усогласување на стопанисувањето на
претпријатието со градските гробишта, донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
- Заклучок за не усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година;
- Заклучок за превземање правни дејствија за враќање на градежна машина CAT-D-8R;
- Заклучок за неусвојување на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
за 2019 година;
- Заклучок за завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2017 година: финансов
извештај за Донаторска сметка, Наменски дотации, Самофинансирачки активности;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 457
КО Пехчево на Ванчо Јовевски;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 1115
КО Пехчево на Мирјана Лазарска;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 161
КО Пехчево на Сашко Мазаров;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 317
КО Пехчево на Димитар Бојчовски;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 573
КО Пехчево на Душко Каликов;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.
330/4 КО Пехчево на Димче Марковски;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 543
КО Пехчево на Михаил Китански;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 963
КО Пехчево на Драган Шоповски;
- Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 963
КО Пехчево на Сања Буровска;
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Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр.
586/1 КО Пехчево на Љупчо Кажлевски;
Заклучок за утврдување на вклопување на бесправен објект, изграден на дел од КП.бр. 908
КО Пехчево на Илија Галазовски;
Заклучок за не давање согласност на Одлуката за паричен надоместок за дневница на
членовите на надзорен одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за начинот
на обештетување на корисниците кои плаќале солидарен фонд;
Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за
утврдување на висината за плаќање на надоместок за доделување на употреба на гробно
место и надоместок за одржување на гробиштата (гробарина);
Заклучок за не усвојување на Ребаланс на Буџет на општина Пехчево за 2018 година;
Заклучок за не усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП
Комуналец за период април - јуни 2018 година;
Заклучок за не усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
за период јануари - јуни 2018 год;

ОДЛУКИ:
- Одлука за констатирање престанок на мандат на член на совет на општина Пехчево;
- Oдлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2017 год.;
- Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
- Oдлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево бр.08-1366/1
од 22.12.2017 год.;
- Oдлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2018 година;
- Oдлука за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на
општина Пехчево;
- Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2018 година;
- Oдлука за давање на користење недвижна ствар на невладина организација ,,Кхам,, Делчево;
- Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево за учебната 2017/2018 година;
- Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7
Септември,, - Пехчево;
- Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на МБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево;
- Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево;
- Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
- Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈЗУ ,,Здравствен дом,, Пехчево;
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Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, Пехчево;
Одлука за престанок и за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра), на
ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево;
Oдлука за верификација на мандат на член на совет на општина Пехчево;
Oдлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
за 2018 година;
Oдлука за усвојување на финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018
година;
Oдлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година;
Oдлука за усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во
2017 година;
Oдлука за разрешување и именување на членови на управен одбор во ЈПУД ,,Равен,, Пехчево;
Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево
за 2019 година;
Oдлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од ООУ ,,Ванчо Китанов,,
- Пехчево за 2017 година;
Oдлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од OУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево за 2017 година;
Oдлука за усвојување на годишен извештај за плати и комунални услуги за ОУ МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево за 2017 година;
Oдлука за поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево
бр.08-169/1 од 12.02.2018 година;
Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
Oдлука за давање на времено користење на градежна машина ровокопач ЈCB 4CX на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
Oдлука за усвојување на завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2017
година;
Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2019 година;
Oдлука за усвојување на завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година;
Oдлука за основање на Регионална депонија;
Oдлука за усвојување на годишен извештај за работењето на центарот за развој на источен
плански регион за 2017 година;
Oдлука за усвојување на годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на
источен плански регион 2015-2019 за 2017 година;
Oдлука за учество на општина Пехчево во ИПА ИНТЕРРЕГ програмата за Прекугранична
соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, Повик за проектни предлози
Бр. CCI 2014TC16I5CB006-2018-2, со проектот „Зачувување на животната средина од
катaстрофи и подобрување на местото на живеење“;
Oдлука за обезбедување на помош и опрема за прво родено дете во годината на
територијата на општина Пехчево;
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Oдлука за измени и дополнување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2018 год;
Oдлука за усвојување на локален акциски план за стратегија на ромите - Пехчево 2018-2020
година;
Oдлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2017
година;
Oдлука за усвојување на завршна сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017
година;
Oдлука за усвојување на програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2018
година;
Oдлука за усвојување на програмско финансиски извештај за ОУ МБ Кочо Рацин,, Пехчево за 2017 година;
Oдлука за продолжување на работното време на угостителските објекти;
Oдлука за утврдување на паричен надоместок за организирање на спортски манифестации
(турнир, меморијален турнир и сл);
Oдлука за усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2017
година;
Одлука за отпочнување на стечајна постапка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево;
Oдлука за усвојување на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ОУ ДК
,,Јане Сандански,, - Пехчево;
Oдлука за усвојување на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ОУ МБ
,,Кочо Рацин,, - Пехчево;
Oдлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија Пехчево за
2017 година;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за финансирање, буџет и ЛЕР;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за урбанизам, комунални
дејности и заштита на животната средина;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за општествени дејности;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за венчавки;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за еднакви можности на жените и
мажите;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за заштита на потрошувачите;
Oдлука за разрешување и именување на член на комисија за изработка на програма на
советот на општина Пехчево;
Oдлука за поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево
бр.08-299/1 од 05.03.2018 година;
Oдлука за учество на општина Пехчево во ИПА ИНТЕРРЕГ програмата за Прекугранична
соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, со проектот ,,Развој и
имплементација на заеднички пристапи и насоки за управување со вредните геолокалитети во заштитените и предложени за заштита подрачја во прекуграничниот
регион,, ;
Oдлука за усвојување на стратегија за развој на руралниот туризам на општина Пехчево за
периодот 2018-2023 година;
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Oдлука за усвојување на студија за состојбите и потенцијалот за развој на рурален туризам
во општина Пехчево;
Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
Одлука за усвојување на програма за работа на Советот на општина Пехчево за 2018
година;
Одлука за усвојување на анекс на годишната програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,,
- Пехчево за учебната 2017-2018 година;
Одлука за промена на седиштето на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
Одлука за усвојување на одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
Одлука за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор за контрола на
материјално - финансиското работење на ЈКП Комуналец Пехчево;
Одлука за усвојување на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2019 година;
Одлука за ослободување од надоместок за користење на Урбана опрема (настрешница) на
Здружението на пензионери – Пехчево;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти за време на
Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски Павловден,, - 2018 од 12-14 јули;
Одлука за определување на начинот на распределба и цената за користење на просторот на
плоштадот, за вршење на дејности за време на Фестивалот на дувачки оркестри ,,Пехчевски
Павловден,, - 2018 од 12-14 јули;
Oдлука за отпис на застарени обврски кон ликвидирани/неактивни добавувачи;
Oдлука за давање согласност за формирање паралелки од I до IX одделение со помалку од
24 ученици во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево и подрачните училишта за учебната
2018/2019 година;
Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈПУД Равен – Пехчево;
Одлука за одобрување на финансиски придонес од буџетот на општина Пехчево за
спроведување на проектот за локална и регионална конкурентност за инвестирање во
инфраструктура поврзана со туризам и поврзување со дестинациите, потпроект „Малешево
- Дестинација по мерка на туристите”;
Одлука за усвојување на годишен извештај за работата на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево
за учебната 2017/2018 година;
Одлука за усвојување на Програмата за развој на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
Одлука за давање согласност на Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
Одлука за престанок и давање на користење на движни ствари - книги на ОУ МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево;
Одлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП
Комуналец за 2018 година;
Oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево;
Oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, Пехчево;
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Одлука за доделување еднократна парична помош на семејствата кои имаат запишано
прваче во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево во учебната 2018/2019 година;
Одлука за преостапување на основно средство Фекална канализација со пречистителна
станица на мв. „Чуката,, во Пехчево, од страна на советот на општина Пехчево на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
Одлука за преостапување на основно средство Фекална канализација за село Умлена од
страна на советот на општина Пехчево на ЈКП ,,Комуналец“ – Пехчево;
Одлука за доделување на благодарници по повод ,,7-ми Септември,, - Денот на
ослободување на Пехчево, за 2018 година;
Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево
за учебната 2018/2019 година;
Одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за
учебната 2017/2018 година;
Одлука за разрешување и именување на член на Надзорен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево;
Одлука за прогласување на најуспешни жени во минатото и сегашноста по дејности и
професии од општина Пехчево;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти;
Одлука за формирање на повремена комисија за соработка на локалната самоуправа со
невладините организации и бизнис секторот;
Oдлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП
Комуналец за период април - јуни 2018 година;
Oдлука за усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
период јануари - јуни 2018 год;
Oдлука за усвојување на годишна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево
за учебната 2018/2019 година;
Oдлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,
согласно Договор за финансирање serapis број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и
Европска инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни
води“;
Oдлука за давање согласност и овластување за измирување, односно пренасочување на
средства од буџетската сметка на општина Пехчево;
Oдлука за преостапување на основно средство Фекална канализација за село Робово, од
страна на Советот на oпштина Пехчево на ЈКП ,,Комуналец“ – Пехчево;
Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и
средното образование на подрачјето на општина Пехчево;
Одлука за уредување на општински линиски превоз за подрачјето на општина Пехчево;
Одлука за констатирање престанок на мандат на член на совет на општина Пехчево;
Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина
Пехчево за период од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година;
Одлука за давање согласност за Програма за екскурзија за ученици од 3, 6 и 9 одделение во
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2018/2019 год. ;
Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти;
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Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево;
Одлука за давање на користење недвижна ствар - канцеларија на ул. ,,Равен,, бр.4Д, КП
260, КО Пехчево, на МТСП - Центар за труд и социјална политика Берово;
Одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за утврдување на
висината за плаќање на надоместок за доделување на гробно место и надоместок за
одржување на гробиштата - гробна такса (гробарина);
Одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за начинот на
обештетување на граѓаните кои плаќале солидарен фонд;
Одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за определување
надоместок за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата од
страна на оператор на погребални услуги;
Одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
административен надоместок за издавање на одобрение за погреб;
Одлука за престанување со работа и спроведување на ликвидација, промена на назив на
фирма, промена на скратен назив на фирма и назначување на ликвидатор на
Меѓуопштинско јавно претпријатие за управување со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип;
Одлука за уредување на општински линиски превоз за подрачјето на општина Пехчево;
Одлука за утврдување на цените и начинот на бесплатен превоз на ученици во основното и
средното образование на подрачјето на општина Пехчево;
Oдлука за верификација на мандат на член на совет на општина Пехчево;
Oдлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019
година;
Oдлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2019 година;
Oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2020 година;
Oдлука за давање на приоритет за реализација на проект Изградба на дел од Ул. Бр. "1" во
индустриска зона ГРОЗИЛ Пехчево, општина Пехчево;
Oдлука за ко-финансирање од страна на општина Пехчево во имплементација на проектот
Изградба на дел од Ул. Бр. "1" во индустриска зона ГРОЗИЛ Пехчево, општина Пехчево, во
рамки на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година од
страна на АФПЗРР;
Oдлука за давање на согласност од Советот на општина Пехчево за намената на
инвестицијата во рамки на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за
2018 година од страна на АФПЗРР;
Oдлука за давање на приоритет за реализација на проект "Подобрување на квалитетот на
јавните услуги во општина Пехчево со набавка на комунална механизација за потребите на
ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево;
Oдлука за доделување на комунална механизација набавена преку проект на UNDP
,,Унапредување на општинското владеење,, на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
Oдлука за усвојување на развоен план на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2019-2022
година;
Oдлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2019 година;
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Oдлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2019 година;
Oдлука за усвојување на годишен план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2019 година;
Oдлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.07.2018 година до 30.09.2018 година;
Oдлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за регулиран период 2019-2021
година;
Oдлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2019-2021
година;
Oдлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за плаќање
надоместок за вода за сточарите;
Oдлука за усвојување на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за отпишување на
камати за наплата на долгови за вода и смет за кои постојат решенија за извршување
издадени од суд, заклучно со 25.05.2006 година;

Бр.08-144/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за утврдување вредност на бодот за платите на државните
службеници за 2019 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за
2019 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана на ден
01.02.2019 година.
Бр. 09-162/3
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за административни службеници (Службен весник на
Република Македoнија бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 05/16, 142/16 и 11/18), член 36 став 1 точка 15
од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) член 30 став 1 точка 42 од
Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст),
Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 01.02.2019 година донесе:

ОДЛУКА
за утврдување на вредност на бодот за платите на
државните службеници за 2019 година

Член 1
Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за периодот од
01.01.2019 година до 31.08.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 01.09.2019 година до
31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

Член 2
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-1633/1, донесена на ден
24.12.2018 година објавена во Сл. Гласник бр. 12/2018.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина
Пехчево, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2019 година.
Бр.08-145/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за финансиско учество на општина Пехчево во
имплементацијата на проектот ,,Изградба на дел од улица 1 во индустриска зона Чуката,
Пехчево, општина Пехчево,,
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на
проектот ,,Изградба на дел од улица 1 во индустриска зона Чуката, Пехчево, општина Пехчево, што
советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/4
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 став 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на
Република Македонија бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на
општина Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.02.2019 година,
донесе:

ОДЛУКА
за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот ,,Изградба на дел од
улица "1" во индустриска зона "Чуката", Пехчево, општина Пехчево,,

Член 1
Советот на општина Пехчево дава приоритет на регионалниот проект "Изградба на дел од Ул. "1"
Индустриска зона "Чуката" Пехчево, општина Пехчево". Проектот ќе се реализира преку Центарот за развој на
источен плански регион (ЦРИПР) Штип со финансиска подршка на Бирото за рамномерен развој (БРР) и
Министерството за локална самоуправа (МЛС) на РМ во рамки на Програмата за регионален развој за 2018
год.
Член 2
Финансиското учеството на општина Пехчево во проектот "Изградба на дел од Ул. "1" Индустриска
зона "Чуката" Пехчево, општина Пехчево" ќе биде максимум 12% од вкупната вредност на проектот 3,934,804.68 (три милиони деветстотини триесет и четири илјади осумстотини и четири денари и шеесет и
осум дени), согласно предвидените градежни активности од истиот. Средствата ќе бидат обезбедени од
Буџетот на општина Пехчево за 2018 година.
Член 3
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во Службен гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-146/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за престанок и за давање на времено користење
Моторно возило, на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за престанок и за давање на времено користење Моторно возило, на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана
на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/5
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02),
член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), Советот на Општина Пехчево, на седницата одржана на 01.02.2019
година, донесе:
ОДЛУКА
за престанок и за давање на времено користење Моторно возило ЛАДА,
на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево му престанува
правото на користење на движната ствар, со следните карактеристики:
ПМВ Марка - ЛАДА (1500 Караван)
број на шасија XTA21043010815786
број на мотор 6339870
М1 патничко возило,
Број на регистарски таблици ST 465 TI
Година на производство 2000
Сила на мотор 52KW
Работна зафатнина 1452 цм3
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево за период од 4 (четири) години.
Член 3
Сите трошоци за одржување и користење на возилото вклучително и сервисирање,
осигурување и регистрација ќе ги сноси ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево.
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Член 4
Примопредавањето на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу
градоначалникот на општина Пехчево и Директорот на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во рок од 15 дена
од влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 5
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од Движната ствар, патничко возило
ЛАДА (1500 Караван), истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на
користење со писмено известување.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-147/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за висината на цената за плаќање на извршена услуга - утовар
со ровокопач JCB 4CX
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за висината на цената за плаќање на извршена услуга - утовар со ровокопач
JCB 4CX, што советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана на ден
01.02.2019 година.
Бр. 09-162/6
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основa на член 36 став 1 точка 15 од Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), Советот на Општина Пехчево, на седницата одржана на 01.02.2019
година, донесе:
ОДЛУКА
за висината на цената за плаќање
на извршена услуга – утовар со ровокопач JCB 4CX
Член 1
Општина Пехчево е сопственик на Работно моторно возило Ровокопач Марка JCB, Тип: 4CX
SITEMASTER, кој го има отстапено на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево заради стопанисување со истото
со одлука бр. 08-300/1 од 05.03.2018 година.
Член 2
Општина Пехчево има право за сопствени потреби да бара од ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
извршување на определени зафати, а ЈКП ,,Комуналец,, има обврска да го исполни барањето во
определениот рок.
Член 3
Цената на чинење на извршена услуга - утовар со ровокопач за потребите на општина
Пехчево ќе изнесува 800 (осумстотини) денари од работен час, а исплатата ќе се врши на начин и во
рок како што ќе биде договорено помеѓу двете страни.
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Член 4
ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево има право да утврди различна цена за давање на услуги со
предметната ствар, која ќе важи за други правни субјекти, согласно другите акти на општина Пехчево
и сопствената ценовна политика.
Член 5
Одлуката ќе биде составен дел од Правилникот за висината на цените и начинот на плаќање на
комуналните услуги на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево.

Член 6
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-148/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести на подрачјето на општина Пехчево за 2019 година
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести на подрачјето на општина Пехчево за 2019 година, што советот нa општина Пехчево ја
донесе на шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/7
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 2019 ГОДИНА
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населениото од заразни болести се
донесува согласно член 14, став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл.
Весник на Р.М. 66/2004; 139/2008 и 99/2009) и член 22, точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл. Весник на Р.М. 5/2002). Целта на оваa програма е организирано спроведување на општи
превентивни мерки за да се спречи појавата или да се намали, отстрани или искорени ширењето на
заразните болести кај населението од подрачјето на Општина Пехчево.
Со Програмата се утврдени активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски
средства за спроведување на општите мерки.
Општите мерки и активности ги организира и следи Локалната самоуправа Пехчево, во
соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје – Кочани.
За заштита на населението од заразни болести, во 2019 година ќе се спроведат вообичаените
општи мерки:
1. Обезбедување на безбедна вода за пиење.
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други услови во објектите за производство и промет
на храна.
3. Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишни установи.
4. Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи заштита на
човековата околина од загадување.
5. Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени места и други јавни
површини.
6. Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.
1. Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на квалитетот
Водата има приоритет во обезбедувањето на основни услови за живот. Организираното
водоснабдување, како дејност од јавен интерес, е слика на општествениот стандард и значаен
предуслов за заштита од заразни заболувања и добро здравје. Од тука и во 2019 година примарната
грижа на Општина Пехчево ке биде насочена кон обезбедување на населението со доволни количини
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на здравствено исправна вода за пиење, намалување на загубите на вода на минимум и услови за
непрекинато и удобно користење на водата за пиење.
1.1.

Водоснабдување од градскиот водовод Пехчево
Согласно Одлуката за Комунален ред, организираното водоснабдување на населението во
Пехчево, Чифлик и Умлена го врши КЈП “Комуналец” - Пехчево, преку Градскиот водовод - Пехчево.
За таа цел во 2019 година КЈП “Комуналец” - Пехчево ќе се настојува да ги спроведе следните
активности:
• заштита на “Пехчевска река” од можни загадувања;
• целосна преработка на суровата вода до вода за пиење;
• подобрување на мрежната инфрастриктура;
• воведување на „скада систем“ за контрола на протокот на водата и откривање на дефекти во
мрежата и нелегални приклучоци
• дополнително стручно усовршување на одговорниот кадар за перманентен надзор, и одржување
на системот;
• имплементација на ХАЦЦП системот за контрола на безбедноста на водата;
• редовен мониторинг на водата од градскиот водовод и локалните селски водоводи и информирање
на корисниците за квалитетот на водата.
Основниот мониторинг и информирањето на корисниците за квалитетот на водата ќе го
спроведува територијално надлежниот Центар за јавно здравје Кочани. Основниот мониторинг ќе се
спроведува еднаш на 2 недели на 3 примероци вода, и тоа: по еден примерок од сурова и два
примерока пречистена вода од водоводната мрежа.
Периодичните анализи ќе се вршат најмалку еднаш годишно, во Институт за јавно здравје
Скопје.
1.2.

Водоснабдување од други јавни водоснабдителни објекти
Општина Пехчево, во соработка со ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, четири пати годишно (по потреба и
повеќе) го организира и го следи квалитетот на водата од селските водоводи на селата: Негрево,
Црник и Панчареово.
Во секој резултат ќе стои и мислење за исправноста и квалитетот на водата. По потреба ќе се
врши хиперхлорирање на објектите за вода, формирање на заштитни зони и превземање на други
заштитни мерки или предупредување за користење на водата со претходно провривање.
На крајот од годината ќе се изготви годишна информација за состојбата со водоснабдувањето
и процена на ризик.
2. Обезбедување санитарно-хигиенски услови во објекти за храна.
Во согласност со Законот за безбедност на храната. (Сл весник на РМ бр. 157/2010)., ЈЗУ ЦЈЗ Кочани
ќе спроведува:
• консултантски услуги за воспоставување и примена на HACCP систем за контрола на
безбедноста на храната;
• здравствени прегледи на вработените лица што работат со храна;
• едукација на вработените за хигиена на храната и заштита на животната средина;
• превентивни ДДД мерки;
• лабораториски испитувања на храна и на брисеви од раце на вработени и површини кои доагаат
во контакт со храна (садови, прибор за јадење, работни маси за работа со храна).
3. Обезбедување санитарно-технички и и хигиенски услови во јавни објекти: училишни и
предучилишни установи
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3.1.За заштита на децата и учениците од цревни и други заразни заболувања, а особено од заразна
жолтица, во 2019 година ќе продолжат редовните контроли на училишните и предучилишни установи
од страна на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите од Центарот за јавно здравје. Ќе се
изврши детектирање на неусогласеност на санитарно - техничките и хигиенските услови во
училиштата и ЈУДГ “7 Септември” – Пехчево. Во детската градинка ЈУДГ “7 Септември” – Пехчево,
ќе се прават увиди два пати во текот на годината.(2x1000=2000ден.).
3.2. Следење на безбедност на храна во предучилишни установи. Со цел да се превенираат болестите
поврзани со небезбедна храна ќе се врши лабораториска контола на храната и чистотата на објектите
во кои се пригитвува храна за предучилишни деца. Активностите ќе се извршуваат согласно
Правилникот за микробиолошка безбедност на храна и упатството изработено од ИЈЗ на РМ со
земање и анализирање на вкупно 30 бриса годишно од градинкaта ЈУДГ “7 Септември” – Пехчево (30
х 200 = 6000) на територија на Општина Пехчево и 8 подготвени оброци (8 х 1650 = 13 200).
Врз основа на теренските увиди и бактериолошките испитувања градинката ќе добие извештај за
најдената состојба со предлог мерки за подобрување.
На крајот од годината Советот на Општина Пехчево ќе разгледа годишна информација за
целокупната состојба и поединечните мерки за подобрување.
Извештаите од теренските увиди и контролата на санитацијата на градинката ќе послужи за
аплицирање проекти и добивање средства за санирање на најдените недостатоци.
4. Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води
Организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши КЈП “Комуналец” Пехчево, во согласност со Законот за управување со отпадот и одредбите од Одлуката за комунален
ред на Општина пехчево.
Се до профункционирањето на регионалната депонија, потребно е редовно затрупување на
новодепонираниот комунален отпад во депонијата.
Член 113 од законот за води (Сл весник на РМ 87/2008) и Директивата 91/271/EEC ги
задолжува општините да ги пречистат урбаните и биолошко разградивите индустриски отпадни води
и што произлегуваат од нивното подрачје.
Претпристапните фондови на ЕУ обезбедуваат средства за еколошки проекти даваат можност
Општина Пехчево да проектира и изгради канализација во селата Чифлик, Негрево, Црник и
Панчареово и пречистителна станица за отпадните води, како значаен услов одржлив развој и
промовирање на општината како еколошко подрачје.
5. Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација
Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна во здравствени,
училишни, предучилишни и социјални установи; во објекти за производство и промет на храна,
зелени пазари, станици за патнички сообракај, канализации, депонии и друго.
Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл. весник 66/2004 -член 39
и член 43) овластени да вршат ДДД на јавни установи и на други јавни површини се центрите за јавно
здравје.
5.1. Превентивна дезинфекција
Превентивната дезинфекција во предучилишните и училишни установи ќе се врши пред
почетокот на школската година и пред почетокот на второто полугодие. Дезинфекцијата на Градскиот
пазар ќе се врши во летниот и есенскиот период.
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5.2. Превентивна дезинсекција
5.2.1. Превентивна дезинсекција од летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во летниот и
есенски период сите објекти за храна, со примена на HACCP мерките на претпазливост.
5.2.2. Како превентивна мерка за спречување на ширењето на западно нилска треска кое е
сериозно заразно заболување , како и за заштита од пренесување на маларија и сведување на
толерантно ниво на непријатноста од наездата на комарците се предлага да се спроведат најмалку 3
теристички прскања со водно растворливиот преперат аквакотрин. Теристичките прскања ќе се
спроведат на крајот на мај, средината на јули и август, со опфат од по 50 хектари, во населените места
на општината. Доколку постои интерес може да се реализира и едно авионското прскање во втората
половина на јуни, со опфат од најмалку 500 хектари.
5.3. Превентивна дератизација
Општина Пехчево еднаш годишно ќе спроведе општа дератизација во неселените места и
нивната околина (согласно член 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести).
5.3.1.Општата дератизација ке ја спроведе подрачната служба во Пехчево на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани,
во ноември 2019 година. Во спроведувањето на општа дератизација ке се опфатат градската
канализација, канализацијата во село Умлена и депонијата за комунален отпад. Шахтите на
канализации Ќе се третираат 150 канализациони шахти (120 во Пехчево и 30 во Умлена) со по 300
грама кумарински препарат (150 гр. кумарински блокови и 150 гр пелети). Во соработка со
претставник на КЈП „Комуналец“ Пехчево, се планира да се постават 50 кг. кумарински препарати, и
тоа 36 кг во канализацијата на градот, 9 кг во канализацијата на с. Умлена и 5 кг. кумарински блокови
за Депонијата за комунален цврст отпад. Средствата за ова намена ке ги обезбеди Општина Пехчево.
5.3.2. Согласно Законот за заштита од заразни болести и Законот за безбедност на храната,
правните лица кои работат со храна ќе спроведуваат континуирана дератизација, за да ја заштитат
храната од загадување.
6. Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението
За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ке се врши советување на
лица заболени од заразна болест, за која е доставена Пријава за заразно заболување.
Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното здравје.
Во зависност од случувањата ќе се спроведуват и тестирања на малигни заболувања во
цревниот тракт и заразеност од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други заразни заболувања.

Финансирање на Програмата од Буџетот на општина Пехчево
1.2. Следење на безбедноста на водите за пиење од селските водоводи 24000
• (12 Хемиски и бактериолошки анализи * 2000 ден = 24000 ден.)
III. Надзор над детската градинка ЈОУДГ „7 СЕПТЕМВРИ“
• Теренски увиди и изготвување на извештај ........... 2 000
• Следење на безбедност на храна во предучилишни установи.
Анализирање на вкупно 30 бриса годишно од градинкиата (30 Х 200 ден. = 6 000 ден.) на територија
на Општина Пехчево и 8 подготвени оброци (8 х 1650 ден. = 13 200 ден.)
5.2. Уништување на комарци
Три теристички третирања на комарци во населени места = 60 000 ден.
5.3 Општа дератизација на канализациите и депонијата = 30 000
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•

(45 кг препарат за канализации и 5 кг. За депонијата = 50 кг * 600 ден = 30 000 ден)

Вид на активности
Води за пиење
Хигиено – технички контроли (увиди) на
предучилишни установи и изготвување на
извештаи
Следење на безбедност на храна и чистотата
на објектите во кои се пригитвува храна за
предучилишни деца
Уништување на комарци во населени места
Дератизација на канализации и депонија
ВКУПНО

Цена
24 000
2 000

19 200

60 000
30 000
135 200

Доколку се направи и авиодезинсекција која е 165 000 ден. целокупната програма за
Општината ке изнесува 300 200ден.
Давањето услуги на Општина Пехчево ќе се регулира со посебен договор, склучен помеѓу
Општината и ЈЗУ ЦЈЗ Кочани.
Изработил: ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани
Бр.08-149/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програма за одржување на јавна чистота во
општина Пехчево за 2019 година
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2019 година, што
советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/8
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на РМ“ бр. 130/10, 23/11, 53/11,
80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и член 30 став 1 точка 14 од Статутот на општина Пехчево
(Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016) Советот на општина Пехчево на седницата
одржана на 01.02.2019 година, донесе
ПРОГРАМА
за одржување на јавна чистота во општина Пехчево за 2019 година
I.

Општи одредби

Со оваа програма се утврдуваат работите за одржување на јавната чистота во општина Пехчево за
2019 година, и тоа:
Вид и обем на работите што треба да се извршат, финансиските средства, динамика, начин на
вршење на работите, одржување на постоечките и обезбедување на јавни санитарни јазли и
поставување на соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните површини и на отворените
простори пред јавните објекти.
Согласно одредбите на Законот на јавна чистота, одржувањето на јавната чистота, собирањето
на сметот и чистењето на снегот во зимски услови се дејност од јавен интерес од локално значење и
претставува обврска на единиците на локалната самоуправа.
Одржувањето на јавната чистота е континуиран процес кој обезбедува трајно и квалитетно
чистење на јавните површини, на отворените простори на јавните објекти и на дворните површини на
колективните и индивидуалните објекти за домување. Сопствениците, односно корисниците на
отворени простори на јавните објекти и на дворните површини на колективните и индивидуалните
објекти за домување се должни истите уредно да ги одржуваат и редовно да го отстрануваат сметот
од истите.
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Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на општината ќе го врши ЈКП
,,Комуналец,, Пехчево.
II.

Вид, обем, динамика и начин на извршување на работите

•
на:

Одржување на јавната чистота со метење на јавните површини секој работен ден ќе се врши

•

градскиот плоштад , улиците и тротоарите во централното градско подрачје.
Одржување на јавната чистота со метење на јавните површини еднаш неделно ќе се врши на:

- булеварот ,,Равен,, ул. ,,Јулија Веселинска“, ул.,,Индустриска“ до раскрсницата пред Полициската
станица и влезот на колективните згради бр. 6 и бр.47 на ул. ,,Равен;
кејот на реката Писа (коритото, ѕидовите и кејското шеталиште во градско подрачје од мостот
на ул. ,,18 август“ до Kитанскиот мост;
-

спортските терени во градот Пехчево и игралиштето кај ООУ,,Ванчо Китанов,,;

-

градското пазариште – (понеделник попладне);

-

отворениот простор пред зградата на Стопанска банка, поштата, општината;

-

туристичкиот локалитет ,,Равна Река,, - Пехчево;

•
Одржување на јавната чистота со метење, косење, собирање на откосената трева, кастрење на
гранки во парковите на јавните површини континуирано ќе се врши на:
-

останатите улици и тротоари во Пехчево;

парковите и зеленилото по тротоарите на сите улици во Пехчево и тоа: на патот Берово –
Пехчево веднаш после бензинската пумапа на ,,Макпетрол,, паркот под патот кај триаголникот,
зеленилото на влезот во Пехчево над патот кај триаголникот, паркот на влезот покрај булеварот
,,Равен“ и уличните тревници на булеварот, зеленилото помеѓу ул. ,,Гоце Делчев,, и ул. ,,Илинденска,,
, паркот кај ЈЗУ Здравен дом, зеленилото над градскиот пазар; пред маркетот на ,,КИТ – ГО,, во
Пехчево, тревниците на плоштадот, тревникот пред црквата ,,Свети Петар и Павле - континуирано;
•
одржување на јавна чистота на паркингот на ул.,,7ми септември“, скалилата што ги
поврзуваат површините на јавниот сообраќај и такси стојалиштето пред плоштадот ;
•

градските и селските гробишта ;

•

паркот ,,Езерце,, ;

•

сите тротоарски тревници во Пехчево;

ЈПК ,,Комуналец,, е должен да врши чистење на снегот и мразот во зимски услови на улиците во
Пехчево и главните улици по селските населби.
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Чистењето на јавните и сообраќајните површини ќе се извршува преку ден.
Одржувањето на јавната чистота на јавните површини во центарот со миење ќе се врши во летниот
период еден ден во неделата, а во зимскиот период по потреба.
Градскиот пазар ќе се мие еднаш неделно во летниот период, а во зимскиот период по потреба.
Во останатите делови од градот, јавните површини ќе се мијат по потреба.
Миењето на јавни и сообраќајни површини ќе се извршува ноќе или во часовите кога
фрекфенцијата на возилата и луѓето кои се движат на површините кои се мијат е минимална (од 16,30
до 18 часот и од 04 до 06 часот).
III.

Поставување садови за отпад и јавни санитарни јазли

За одржување на јавната чистота на јавните површини се поставени садови – корпи за фрлање
на отпадоци кои треба редовно (континуирано) да се празнат .
Се планира поставување на нови соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните
површини и на отворените простори пред јавните објекти (таму кај што нема поставено).
Одржувањето на јавните санитарни јазли во близина на градското пазариште е во надлежност на
ЈКП“Комуналец,,.
Со програмата се планира да се изградат нови санитарни јазли на локалитетот ,,Езерце,, и да се
изврши реконструкција на санитарните јазли на игралиштето во туристичкиот локалитет ,,Равна
Река,, - Пехчево.
IV.

Финансиски средства

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во
општина Пехчево изнесуваат:
1.Одржување на улици и плоштад со метење и миење..........................
2.Одржување во зимски услови ....................................................

699.360,00 денари
518.250,00 денари

3.Одржување на други јавни површини (тротоари, кеј, пазар, паркиралишта) 250.000,00 денари
4.Изградба на нови санитарни јазли – 250000 денари, реконструкција на постоечките санитарни јазли
100.000,00 денари и одржување на постоечките – 75.000,00 денари ...... 425.000,00 денари
5.Одржување на паркови и зеленило.........................................

550. 000,00 денари
Вкупно: 2.442.610,00денари

Дел од средствата за одржување на јавна чистота предвидени во програмата се обезбедуваат од
надоместокот за јавна чистота во општина Пехчево.
V. Надзор над извршувањето на Програмата
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Надзорот над извршувањето на Програмата согласно Законот за јавна чистота врши
надлежниот орган во општината – Одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на
животната средина и ЛЕР во општина Пехчево.
Инспекциски надзор согласно Законот за јавна чистота го врши Овластениот комунален инспектор
на општина Пехчево.
Контролата на одржувањето на јавната чистота согласно со Одлуката за јавна чистота на општина
Пехчево ја вршат комуналните редари на општина Пехчево.
VI. Завршни одредби
Програмата за одржување на јавна чистота на општина Пехчево за 2019 година влегува во сила
осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на општина Пехчево“.
Бр.08-150/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во
рамки на Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2)
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на
Вториот проект за подобрување на општинските услуги (МСИП2), што советот нa општина Пехчево
ја донесе на шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/9
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник
на Р.М. бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11)), член 4 од Законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М.
бр.62/05, 88/08 и 35/11), и член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.05/2002),
Советот на oпштина Пехчево на седницата одржана на 01.02.2019 година донесе:

ОДЛУКА
за долгорочно домашно задолжување на општина Пехчево во рамки на Вториот проект за
подобрување на општинските услуги (МСИП2)
Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно домашно задолжување на Општина Пехчево, кое ќе се
оствари преку потпишување на Договор за под-заем со Министерството за финансии, во рамки на
средствата обезбедени со Вториот проект за подобрување на општинските услуги (ИБРД – 8156 МК)
финансиран од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка, во висина на 5,899,706.35
или со зборови (пет милиони, осумсто деведесет и девет илјади, седумсто и шест денари и триест и
пет дени), а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект: "Подобрување на јавните
општински услуги во општина Пехчево" во чии рамки се под-проектите:
•
•
•
•
•

Основен проект: "Доградба на трпезарија на детска градинка "7-ми Септември"
Пехчево"......................................................................1,301,908.87 МКД
Основен
проект
"Изградба
на
дел
од
селска
улица
Бр.
1
во
с.Робово"......................................................................2,093,479.36 МКД
Основен
проект
"Изградба
на
дел
од
селска
улица
Бр.
2
во
с.Робово""........................................................................800,661.27 МКД
Основен
проект
"Изградба
на
дел
од
селска
улица
Бр.
1
во
с.Умлена"".......................................................................903,534.25 МКД
Основен
проект
"Изградба
на
дел
од
селска
улица
Бр.
2
во
с.Умлена"".......................................................................800,122.60 МКД
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Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на домашно долгорочно препозајмување преку Вториот
проект за подобрување на општинските услуги (МСИП 2), финансиран со заем од Меѓународната
банка за обнова и развој-Светска банка под следниве услови:
-

каматна стапка: шест месечен EURIBOR со вaријабилен распон
рок на отплата: 13 години
грејс период: до 3 години
Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 15.09.2033 година

Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Пехчево.
Бр.08-151/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на
Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо
Китанов,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на шеснаесетата седница одржана на
ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/10
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/2002), член 124
став 2 и став 3 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18) 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 01.02.2019 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево

Член 1
Владимир Капушевски се разрешува од должноста член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево поради истек на мандат;
Александра Тодоровска се разрешува од должноста член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево поради истек на мандат;
За нови членови на Управен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именуваат:
1. Славчо Пандурски - Пехчево;
2. Дарко Ризовски - Пехчево;
Член 2
Членовите на Управен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именуваат за период од 3 (три)
години согласно Законот за основно образование, со право на повторно именување.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Пехчево..
Бр.08-152/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за надоместок за експропријација на недвижен имот за
ул. ,,Ванчо Китанов,, и ,,4 Јули,, во Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за надоместок за експропријација на недвижен имот за ул. ,,Ванчо
Китанов,, и ,,4 Јули,, во Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на шеснаесетата седница
одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/11
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски 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 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.02.2019 година
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за надоместок за експропријација на недвижен имот за
ул. ,,Ванчо Китанов,, и ,,4 Јули,, во Пехчево

Член 1
Точката се одлага за друга седница.
Член 2
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-153/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев 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:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Заклучок за поништување на одлука бр. 08-1719/1 од 26.12.2016 година
за порамнување на недвижен имот во Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за поништување на одлука бр. 08-1719/1 од 26.12.2016 година за
порамнување на недвижен имот во Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на
шеснаесетата седница одржана на ден 01.02.2019 година.
Бр. 09-162/12
Градоначалник на
01.02.2019 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски 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 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.02.2019 година
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за поништување на одлука бр. 08-1719/1 од 26.12.2016 година
за порамнување на недвижен имот во Пехчево

Член 1
Точката се одлага за друга седница.
Член 2
Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-154/1
01.02.2019 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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С О Д Р Ж И Н А:
1. Извештај за работата на советот за 2018 година ______________________________________ 2;
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13. Решение за именување на ВД Директор на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево ____________________ 32;
14. Решение за разрешување на ВД Директор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево ________ 33;
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