СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО
Понеделник 05.03.2018 год.

Службен гласник на
Општина Пехчево
Излегува по потреба
Гласникот е бесплатен

Број 02 - Година 2018

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 Пехчево
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на петтата седница одржана на
ден 05.03.2018 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Oдлука за верификација на мандат на член на совет на општина Пехчево;
2. Oдлука за усвојување на годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2018 година;
3. Oдлука за усвојување на финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година;
4. Oдлука за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година;
5. Oдлука за усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 2017
година;
6. Заклучок за не усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година;
7. Oдлука за разрешување и именување на членови на управен одбор во ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево;
8. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за
2019 година;
9. Oдлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево за 2017 година;
10. Oдлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од OУ ДК ,,Јане Сандански,,
- Пехчево за 2017 година;
11. Oдлука за усвојување на годишен извештај за плати и комунални услуги за ОУ МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево за 2017 година;
12. Oдлука за поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево бр.08169/1 од 12.02.2018 година;
13. Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
14. Oдлука за давање на времено користење на градежна машина ровокопач ЈCB 4CX на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
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15. Заклучок за превземање правни дејствија за враќање на градежна машина CAT-D-8R;
Бр. 09-303/1
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
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 одлуката за верификација на мандат на член на совет на општина
Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за верификација на мандат на член на совет на општина Пехчево, што
советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/2
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 33 и член 35 став 1 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ
бр.05/2002), член 15 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 Пречистен текст), издаденото Уверение за избор на член на Советот на општина Пехчево од страна на
Општинската изборна комисија - Пехчево бр.11-354/2 и поднесениот Извештај со предлог за
верификација од страна на комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања
бр.08-223/2 oд 23.02.2018 год., Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2018
година донесе
ОДЛУКА
за верификација на мандат на член на Советот на општина Пехчево
Член 1
Со оваа одлука СЕ ВЕРИФИКУВА мандатот на член на советот на општина Пехчево на
-

ВЕСНА КАРАКАШОВСКА, СДСМ и коалиција;

Член 2
Мандатот на советникот трае до 18.10.2021 година;
Член 3
Одлуката да се достави до именуваниот, Општинската изборна комисија - Пехчево,
градоначалникот и архивата на општина Пехчево.
Член 4
Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-287/1
05.03.2018 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 усвојување на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево за 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на
ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/3
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 и 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина
Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на
05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Пехчево го усвојува Годишниот план за јавни набавки на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година.
Член 2
Годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година бр. 09 - 104/1
од 15.02.2018 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-288/1
05.03.2018 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 усвојување на финансискиот план на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018
година.
Бр. 09-303/4
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 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),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Финансиски план на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
за 2018 година.
Член 2
Финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година бр. 05-103/1 од 15.02.2018
година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево
Бр.08-289/1
05.03.2018 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 усвојување на завршната сметка на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018
година.
Бр. 09-303/5
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 година.
Член 2
Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2017 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
05.03.2018 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 усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево во 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево во 2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на
ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/6
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Извештајот за извршени работи во
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 2017 година

Член 1
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи во
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 2017 година бр. 01-91/1 од 13.02.2018 година.

Член 2
Извештајот за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во 2017 година бр. 01-91/1 од
13.02.2018 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
05.03.2018 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 не усвојување на завршната сметка на
ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за не усвојување на завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017
година, што советот нa општина Пехчево го донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018
година.
Бр. 09-303/7
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година

Член 1
Советот на општина Пехчево не ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за
2017 година.

Член 2
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2017 година повторно ќе се разгледува на
наредната седница на совет, во присуство на сегашниот и претходниот Директор на претпријатието.

Член 3
Заклучокот ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-292/1
05.03.2018 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
ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на управен одбор во ЈПУД ,,Равен,,
- Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018
година.
Бр. 09-303/8
Градоначалник на
05.03.2018 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.05/02)
член 17 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр.38/96....39/16) 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
во JПУД ,,Равен,, - Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево не ја прифати поднесената оставка бр. 08-190/1 од 12.02.2018
година на Звонко Тодоровски.
Советот на општина Пехчево не ја прифати поднесената оставка бр. 08-193/1 од 12.02.2018
година на Сузана Миовска.
За членови на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево повторно се именуваат:
1. Звонко Тодоровски - Пехчево
2. Сузана Миовска - Пехчево
Член 2
Членовите на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево се именуваат за период од 4 (четири)
години со право на повторно именување.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-293/1
05.03.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 02/2018
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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 усвојување на годишен план за вработување во ООУ
,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2019 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишен план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево за 2019 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на
ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/9
Градоначалник на
05.03.2018 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), член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина
Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на Годишниот план за вработување во
OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2019 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во OOУ ,,Ванчо
Китанов,, - Пехчево за 2019 година бр.01-89/1 од 21.02.2018 година.

Член 2
Годишниот план за вработување во OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2019 година, е
составен дел од оваа одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-294/1
05.03.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

Власи

Роми

Бошњаци

Други

Планирани пензионирања и најавени заминувања
во тековната година

Срби

(на датумот на пополнување на годишниот план)

Турци

б

Моментално вработени во институцијата

Албанци

а

Македонци

Опис

ВКУПНО

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

15

13

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

15

13

0

0

0

0

2

0

0

(заклучно со 31 декември тековната година)

в

Планирани нови вработувања
во тековната година
(заклучно со 31 декември тековната година)

г

Планирана бројна состојба
на 31 декември тековната година
(г = а - б + в)
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ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА
Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година
Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во
ДА
рамките на институцијата, заклучно со 31 декември следната година?
(заокружете)
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување
и/или распоредување во рамките на институцијата:
(наведете број)
Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување:

НЕ

(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

на работно
место (шифра
и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

кратко образложение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година
Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 декември
ДА
НЕ
следната година?
(заокружете)
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку објавување на
трансфер листа за преземање во други институции:
(наведете број)
Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените причини:
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

работно
место (шифра
и назив)

од орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во
рамки
на орг.
един.

причина 1:
намалување на
надлежности
на
институцијата

причина 2:
намалување
на обемот на
работа

причина 3:
поедноставув
ање на
постапки

причина 4:
работното
место се
укинува
(наведете
датум)

причина 5:
друго
(наведете ја
причината)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година
Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно со 31
ДА
декември следната година?
(заокружете)
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете број)

НЕ
1

Наведете ги работните места кои ќе се испразнат, одберете една од наведените причини:
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...)

р.
бр

работно место
(шифра и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во
рамки
на орг.
един.

причина 1:
пензионирање
(наведете датум на
престанок на
работниот однос)

причина 2: најавено
заминување
(наведете датум на
престанок на работниот
однос)

причина 3: друго
(наведете ја причината и
датум на престанок на
работниот однос)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Срби

Власи

Роми

Бошњаци

Други

(заклучно со 31 декември следната година)

Турци

Планирани пензионирања во следната година

Албанци

а

Македонци

Опис

ВКУПНО

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА
Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година
Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)
Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба:

ДА

НЕ

(наведете број)

1

Наведете ги работните места на кои планирате нови вработувања и одберете една од наведените причини
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици. Потоа внесете колку месеци во следната година се планира да работи новиот
вработен и колкав буџет е потребен за плата на новиот вработен во следната година)

р.
бр

1

2

работно
место (шифра
и назив)

Чувар
ОБН 04
А01 001

02

ложач-ракувач
на парни котли
ОБН 04 01
А01 003

во орг.
единица

во рамки
на орг.
единица

Помошнотехничка
служба

Помошнотехничка
служба

Помошнотехничка
служба

Помошнотехничка
служба

во рамки
на орг.
единица

причина 1:
зголемување на
надлежностите
на институцијата
или обемот на
работа на орг.
единица

причина 2:
пензионир
ање или
најавено
заминува
ње

причина 3:
друго
(наведете ја
причината)

ДА
зголемување
на безбедноста
на учениците,
вработените и
објектот

ДА

Колку месеци
во следната
година се
планира да му
се исплаќа
плата на
новиот
вработен?
(наведете број)

Колкав буџет
ќе биде
потребен за
плата на
новиот
вработен во
следната
година?
(наведете во
денари)

12 (дванаесет)

133.032,00
нето плата

12 (дванаесет)

161.880,00
нето плата

3

31

4
5

6

7

8

9

10

Опис

а

Планирани нови вработувања во следната година
(заклучно со 31 декември следната година)

ВКУПНО

Табела 7. Број на работни места кои се планира да се пополнат преку нови вработувања во следната година

2

32

в

Планирани нови вработувања во годината на која се
однесува планот

Бошњаци

Други

(се внесуваат податоците од Табела 5, ред а,
пензионирања заклучно со 31 декември следната година)

Роми

Пензионирања
во годината на која се однесува планот

Власи

б

Срби

(се внесуваат податоците од Табела 1, ред г, бројна
состојба на 31 декември во тековната годината)

Турци

Стартна позиција
за годината на која се однесува планот

Албанци

а

Македонци

Опис

ВКУПНО

Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата http://balancеr.mioa.gov.mk

15

13

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

(се внесува податокот од Табела 7, ред а)

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/,
внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот
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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 усвојување на финансов извештај од завршната сметка од
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од ООУ ,,Ванчо
Китанов,, - Пехчево за 2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница
одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/10
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_____________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2017 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува финансовиот извештај од завршната сметка од ООУ
,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2017 година (сметка на наменска дотација и самофинансирачки
активности);
Член 2
Финансовиот извештај од завршната сметка од ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2017
година (сметка на наменска дотација и самофинансирачки активности) 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.08-295/1
05.03.2018 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 усвојување на финансов извештај од завршната сметка од
OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од OУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево за 2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница
одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/11
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на финансов извештај од завршната сметка од
OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2017 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува финансовиот извештај од завршната сметка од OУ
ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2017 година (сметка за наменска дотација и сметка за сопствени
приходи);
Член 2
Финансовиот извештај од завршната сметка од OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2017
година (сметка за наменска дотација и сметка за сопствени приходи) 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.08-296/1
05.03.2018 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 усвојување на годишен извештај за плати и комунални
услуги за ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишен извештај за плати и комунални услуги за ОУ МБ
,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата
седница одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/12
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 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 05.03.2018 година донесе:

ОДЛУКА
за усвојување на годишен извештај за плати и комунални услуги за
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017 година

Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува годишниот извештај за плати и комунални услуги за
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017 година.

Член 2
Годишниот извештај за плати и комунални услуги за ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2017
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.08-297/1
05.03.2018 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 поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на
општина Пехчево бр.08-169/1 од 12.02.2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на општина
Пехчево бр.08-169/1 од 12.02.2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата
седница одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/13
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_____________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02)
и член 30 точка 42 од Статутот на oпштина Пехчево (Сл. Гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016 Пречистен текст), Советот на oпштина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2018 година
донесе

ОДЛУКА
за поништување на одлуката за краткорочно задолжување на oпштина Пехчево
бр. 08-169/1 од 12.02.2018 година

Член 1
Советот на општина Пехчево ја поништува одлуката за краткорочно задолжување на општина
Пехчево бр. 08-169/1 од 12.02.2018 година;

Член 2
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-298/1
05.03.2018 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 краткорочно задолжување на oпштина Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за краткорочно задолжување на oпштина Пехчево, што советот нa општина
Пехчево ја донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/14
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Во врска со член 4 од Законот за јавен долг (Службен весник на РМ број 62/05), а врз основа на член 18 и 19 од
Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/04, 96/04, 67/07 и
156/09), член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02) и член 30 точка
42 од Статутот на oпштина Пехчево (Сл. Гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), Советот
на oпштина Пехчево на седницата одржана на ден 05.03.2018 година донесе

ОДЛУКА
За краткорочно задолжување на oпштина Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се уредува краткорочно задолжување на Општина Пехчево, вид и цел на
задолжувањето, максималниот износ на задолжувањето.
Член 2
Краткорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има економска и финансиска
оправданост.
Член 3
Цел на задолжувањето е реализација на проект и тоа:
Дореализација на проектот Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на културата и
традициите - ФОЛКЛОР, од Програмата Interreg - IPA CBC BG-MK CCI No: 2014TC16I5CB006 со регистерски
број CB006.1.21.166.
Член 4
Максималниот износ на задолжувањето изнесува 6.600.000,00 денари.
Вкупниот износ на непристигнат краткорочен долг на општината неможе да го надмине износот на
вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната година.
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Член 5
Вкупната отплата на долгот направена врз основа на краткорочно задолжување неможе да надмине
20% од вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната фискална година.
Вкупниот износ на недостасан краткорочен долг на општината вклучувајќи ги и сите издадени
гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно операстивниот буџет на општината
во претходната година.
Средствата обезбедени со краткорочно задолжување ќе се користат за намената за која се одобрени.
Член 6
За краткорочното задолжување на општината потребна е претходна согласност од Владата на РМ , врз
основа на претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.
Член 7
По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за
задолжувањето, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за краткорочно
задолжување.
Член 8
Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни
денови до Министерството за финансии.
Член 9
Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на носењето на оваа
Одлука до реализирањето на целосната постапка за краткорочно задолжување, условите предвидени со оваа
Одлука може да бидат изменети и усогласени со измена и дополнување на истата.
Член 10
Советот на Општина Пехчево со донесувањето на оваа Одлука го одобрува краткорочното
задолжување.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина
Пехчево, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр.08-299/1
05.03.2018 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 давање на времено користење на градежна машина
ровокопач ЈCB 4CX на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за давање на времено користење на градежна машина ровокопач ЈCB 4CX
на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на петтата седница
одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/15
Градоначалник на
05.03.2018 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.05/2002), 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
05.03.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
за давање на времено користење на градежна машина
ровокопач JCB 4CX на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево

Член 1
Советот на општина Пехчево дава на времено користење градежна машина ровкопач на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево, со следните карактеристики:
Марка - JCB
Тип: 4CX SITEMASTER
Модел: 4CX-4WS-SM
Број на шасија: JCB4CXSMK70977382
Број на мотор: SB40066U2192006
Снага на мотор: 74,2 kw
Зафатнина на мотор: 4400 ccm
Година на производство: 2006

Член 2
Градежната машина 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 5 дена
од влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 5
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од градежната машина ровокопач JCB
4CX, 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 Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-300/1
05.03.2018 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 превземање правни дејствија за враќање на
градежна машина CAT-D-8R
СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за превземање правни дејствија за враќање на градежна машина CAT-D8R, што советот нa општина Пехчево го донесе на петтата седница одржана на ден 05.03.2018 година.
Бр. 09-303/16
Градоначалник на
05.03.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски 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 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 05.03.2018 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
за превземање правни дејствија за враќање на градежна машина CAT-D-8R

Член 1
Советот на општина Пехчево го задолжува директорот на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево да ги
превземе сите правни дејствија кои произлегуваат од договорот бр. 03-65/1 oд 16.12.2016 склучен
помеѓу ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево и ,,Бојана транс,, ДООЕЛ Пехчево, со цел враќање на градежната
машина CAT-D-8R во исправна состојба, бидејќи истата претставува и непаричен основачки влог на
јавното претпријатие, дадена со договор за спроведување на основачки влог, бр. 03-608/1 од
19.07.2010 година.
Член 2
Заклучокот влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-301/1
05.03.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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С О Д Р Ж И Н А:
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12. Oдлука за поништување на Одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево бр.08169/1 од 12.02.2018 година _______________________________________________________ 44;
13. Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево ____________________________ 45;
14. Oдлука за давање на времено користење на градежна машина ровокопач ЈCB 4CX на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево __________________________________________________________ 47;
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