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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                Понеделник 16.12.2019 год.                                        Уредува: 
  Општина Пехчево         
                                                                                                                                                        Душко Миовски 
 Излегува по потреба                                      Број 11 - Година 2019                                   Општина Пехчево 
Гласникот е бесплатен                                                                                                            тел. (033) 441-321 
  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 
81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на актите од Советот на општина Пехчевo 
 

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на дваесет и шеста седница одржана на 
ден 16.12.2019 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Oдлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2020 година; 
2. Oдлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2020 година; 
3. Oдлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година;  
4. Oдлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2020 година; 
5. Oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2021 година;  
6. Oдлука за формирање на општински совет за социјална заштита;  
7. Програма за еднакви можности на жените и мажите на општина Пехчево и работа на КЕМ за 

2020 година;  
8. Одлука за усвојување на програма за работа на советот на општина Пехчево за 2020 година;  
9. Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија - Пехчево за прво 

полугодие од 2019 година;  
10. Одлука за давање на времено користење движна ствар (Лада Нива) на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево;  
11. Одлука за усвојување на иницијатива од ДИК Фагус ДООЕЛ Пехчево за измена и 

дополнување на дел од ДУП за град Пехчево;  
12. Одлука за давање на позитивно мислење за Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;  
13. Одлука за усвојување на Интегриран план за локален развој на општина Пехчево 2019-2022 

година;  
14. Одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 

2019 година и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 година;  
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15. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 
Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади, Туристичка 
населба Равна Река Пехчево;  

16. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом - 
Пехчево;  

17. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - 
Пехчево;  

18. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, во однос на 
легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 2131, КО Црник вон-
град, по барање на Пилов Фетах од с.Црник; 

19. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 6032, КО Панчарево вон-град, 
по барање на Филип гоцевски од Кочани; 

20. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 3312, КО Робово вон-град, 
по барање на Зорка Селигер  од Робово; 

21. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2057, КО Пехчево вон-град, 
по барање на Каликов Живко од Пехчево; 

22. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2759, КО Робово вон-град, 
по барање на Зифовски Љупчо од Пехчево; 

23. Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2290, КО Пехчево вон-град, 
по барање на Арсовска Горица  од Пехчево; 

24. Одлука за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2020 год; 

25. Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, 
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во 
општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижености и права на земјоделско 
земјиште за 2020 год; 

26. Одлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот во 
Пехчево за 2020 година; 

 
Бр. 09-1657/1                                             Градоначалник на  
16.12.2019 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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Буџет на општина Пехчeво за 2020 година, што советот нa 
општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/2                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево 
бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 16.12.2019 година 
донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за усвојување на Буџетот на општина Пехчево за 2020 година 
 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево го усвојува Буџетот на општина Пехчево за 2020 година доставен 
од страна на градоначалникот. 
 
 

Член 2 
 Составен ден од оваа одлука е Буџетот на општина Пехчево за 2020 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-1630/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република 

Македонија” број 5/2002) и член 28 став 1 од Законот за финасирање на единиците на локална самоуправа 

(“Службен весник на Република Македонија број 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 

и 244/2019), Советот на Општина Пехчево на  26 седница, одржана на 16 декември 2019 година, донесе  

 

Б У Џ Е Т  

на Општина Пехчево за 2020 година 

 

I.ОПШТ ДЕЛ 

 

Член 1 

 

Буџетот на Општина Пехчево за  2020 година се состои од: 

 

 

                                                                                                                                           во денари         

I. Вкупни приходи                                                107.076.000                        

- Даночни приходи                                                                                                                                      7.555.000 

- Неданочни приходи                                                                                                                                 7.155.000 

- Капитални приходи                                                                                                                                12.150.000 

- Приходи од дотации                                                                                                                              48.339.000 

- Трансфери                                                                                                                                                 16.992.000 

- Приходи од донации                                                                                                                              14.885.000 

 

 

II. Вкупни расходи                            108.926.000 

- утврдени намени                                                                                                                                  108.851.000 

- резерви                                                                                                                                                              75.000 

 

III. Дефицит                                -1.850.000   

 

IV. Финансирање                                1.850.000  

       

Прилив                                                                                                                                                           6.100.000 

- Домашни задолжувања                                                                                                                          6.100.000 

- Депозити                                                                                                                                                                     0 

Одлив                                                                                                                                                             4.250.000 

- Отплата на главница                                                                                                                                 4.250.000    

 

 

 

Член 2 

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни 

намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000  

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

            

A0 SOVET NA OP{TINA  1.691.000 1.170.000 0 0 0 0 1.170.000
            

A00 

PRIHODI :  
1.691.000 1.170.000

 
0

 
0 0 0 1.170.000SOVET NA OP{TINA    

            

 RASHODI :           
40 PLATI I NADOMESTOCI  1.636.000 1.140.000 0 0 0 0 1.140.000
401 Osnovni plati  386.000 115.000 0 0 0 0 115.000

404 Nadomestoci  1.250.000 1.025.000 0 0 0 0 1.025.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 50.000 25.000 0 0 0 0 25.000
412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 50.000 25.000 0 0 0 0 25.000

42 STOKI I USLUGI  5.000 5.000 0 0 0 0 5.000
420 Patni i dnevni rashodi  5.000 5.000 0 0 0 0 5.000
            

A00 SOVET NA OP{TINA  1.691.000 1.170.000 0 0 0 0 1.170.000
40 PLATI I NADOMESTOCI  1.636.000 1.140.000 0 0 0 0 1.140.000
 401 Osnovni plati  386.000 115.000 0 0 0 0 115.000

 404 Nadomestoci  1.250.000 1.025.000 0 0 0 0 1.025.000

41  REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 50.000 25.000 0 0 0 0 25.000
 412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 50.000 25.000 0 0 0 0 25.000

42 STOKI I USLUGI  5.000 5.000 0 0 0 0 5.000
 420 Patni i dnevni rashodi  5.000 5.000 0 0 0 0 5.000
            

           1  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

A1   IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
           

PRIHODI :  
100.000 100.000

 
0

 
0 0 0 100.000A10  IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI   

           

RASHODI :           
46 SUBVENCII I TRANSFERI  100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
          

A10  IZBORNI AKTIVNOSTI I REFERENDUMI 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
46  SUBVENCII I TRANSFERI  100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
463 Transferi do nevladini organizacii 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000
           

          2  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

          B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

         

Stavka 
  Rashodi od       

buxet 
   

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.  
        

dotacii 
 

donacii krediti rashodi         aktivnosti   
              

           

A3   PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 31.864.433 0 0 0 0 0 0
               

   PRIHODI :  
31.864.433

 
0

 
0

 
0 0 0 0A30  PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI    

               

   RASHODI :            
40 PLATI I NADOMESTOCI  2.212.682 0 0 0 0 0 0

404Nadomestoci  2.212.682 0 0 0 0 0 0

42 STOKI I USLUGI  11.251.796 0 0 0 0 0 0
421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.948.228 0 0 0 0 0 0

423Materijali i siten inventar 265.007 0 0 0 0 0 0

424Popravki i tekovno odr`uvawe 3.841.995 0 0 0 0 0 0

425Dogovorni uslugi  2.673.331 0 0 0 0 0 0

426Drugi tekovni rashodi  515.415 0 0 0 0 0 0

427Privremeni vrabotuvawa  7.820 0 0 0 0 0 0

46 SUBVENCII I TRANSFERI  358.735 0 0 0 0 0 0
464Razni transferi  358.735 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  18.041.220 0 0 0 0 0 0
481Grade`ni objekti  2.728.404 0 0 0 0 0 0

482Drugi grade`ni objekti  15.209.940 0 0 0 0 0 0

483Kupuvawe na mebel  30.592 0 0 0 0 0 0

485Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 72.284 0 0 0 0 0 0
           

A30  PODMIRUVAWE NA DOSPEANI A NE NAPLATENI OBVRSKI 31.864.433 0 0 0 0 0 0
40 PLATI I NADOMESTOCI  2.212.682 0 0 0 0 0 0
 404Nadomestoci  2.212.682 0 0 0 0 0 0

42 STOKI I USLUGI  11.251.796 0 0 0 0 0 0
 421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.948.228 0 0 0 0 0 0
 423Materijali i siten inventar 265.007 0 0 0 0 0 0
 424Popravki i tekovno odr`uvawe 3.841.995 0 0 0 0 0 0
 425Dogovorni uslugi  2.673.331 0 0 0 0 0 0
 426Drugi tekovni rashodi  515.415 0 0 0 0 0 0

 427Privremeni vrabotuvawa  7.820 0 0 0 0 0 0

46 
SUBVENCII I 
TRANSFERI  358.735 0 0 0 0 0 0

 464Razni transferi  358.735 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  18.041.220 0 0 0 0 0 0
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 481Grade`ni objekti  2.728.404 0 0 0 0 0 0
 482Drugi grade`ni objekti  15.209.940 0 0 0 0 0 0
 483Kupuvawe na mebel  30.592 0 0 0 0 0 0

 485Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 72.284 0 0 0 0 0 0  
3  

POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B  U  X  E T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

         

Stavka 
 Rashodi od        

buxet 
  

Rashodi od 
  

Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.    
      

dotacii 
  

donacii krediti rashodi       aktivnosti    
             

             

D0 GRADONA^ALNIK  9.728.000 7.755.000 0 0 1.630.000 0 9.385.000
              

D00 

 PRIHODI :  
9.728.000 7.755.000

 
0

 
0

 
1.630.000 0 9.385.000GRADONA^ALNIK     

              

  RASHODI :            
40 PLATI I NADOMESTOCI  1.005.000 980.000 0 0 0 0 980.000
401 Osnovni plati  740.000 715.000 0 0 0 0 715.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 249.000 248.000 0 0 0 0 248.000

404 Nadomestoci  16.000 17.000 0 0 0 0 17.000

41 REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 150.000 50.000 0 0 0 0 50.000
413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 150.000 50.000 0 0 0 0 50.000

42 STOKI I USLUGI  5.343.000 4.245.000 0 0 1.630.000 0 5.875.000
420 Patni i dnevni rashodi  100.000 45.000 0 0 60.000 0 105.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 415.000 400.000 0 0 0 0 400.000

423 Materijali i siten inventar 33.000 0 0 0 50.000 0 50.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 85.000 0 0 0 205.000 0 205.000

425 Dogovorni uslugi  875.000 250.000 0 0 965.000 0 1.215.000

426 Drugi tekovni rashodi  960.000 700.000 0 0 350.000 0 1.050.000

427 Privremeni vrabotuvawa  2.875.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI  3.000.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000
463 Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

464 Razni transferi  2.950.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

47 SOCIJALNI BENEFICII  230.000 230.000 0 0 0 0 230.000
471 Socijalni nadomestoci  230.000 230.000 0 0 0 0 230.000

              

              

             4  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

Predhoden 
        

Stavka 
OPIS  Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           
           

D00 GRADONA^ALNIK 9.728.000 7.755.000 0 0 1.630.000 0 9.385.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 1.005.000 980.000 0 0 0 0 980.000
 401Osnovni plati 740.000 715.000 0 0 0 0 715.000
 402Pridonesi za socijalno osiguruvawe 249.000 248.000 0 0 0 0 248.000

 404Nadomestoci 16.000 17.000 0 0 0 0 17.000

41  REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 150.000 50.000 0 0 0 0 50.000
 413Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 150.000 50.000 0 0 0 0 50.000

42 STOKI I USLUGI 5.343.000 4.245.000 0 0 1.630.000 0 5.875.000
 420Patni i dnevni rashodi 100.000 45.000 0 0 60.000 0 105.000
 421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 415.000 400.000 0 0 0 0 400.000
 423Materijali i siten inventar 33.000 0 0 0 50.000 0 50.000
 424Popravki i tekovno odr`uvawe 85.000 0 0 0 205.000 0 205.000
 425Dogovorni uslugi 875.000 250.000 0 0 965.000 0 1.215.000
 426Drugi tekovni rashodi 960.000 700.000 0 0 350.000 0 1.050.000

 427Privremeni vrabotuvawa 2.875.000 2.850.000 0 0 0 0 2.850.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 3.000.000 2.250.000 0 0 0 0 2.250.000
 463Transferi do nevladini organizacii 50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

 464Razni transferi 2.950.000 2.200.000 0 0 0 0 2.200.000

47 SOCIJALNI BENEFICII 230.000 230.000 0 0 0 0 230.000
 471Socijalni nadomestoci 230.000 230.000 0 0 0 0 230.000
            

           5  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

         B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
       

dotacii 
 

donacii krediti rashodi        aktivnosti   
             

           

E0 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 11.295.422 11.393.000 0 0 0 0 11.393.000
              

E00 

  PRIHODI :  
11.295.422 11.393.000

 
0

 
0 0 0 11.393.000OP[TINSKA ADMINISTRACIJA   

              

   RASHODI :           
40 PLATI I NADOMESTOCI  7.399.000 7.759.000 0 0 0 0 7.759.000
401 Osnovni plati  5.077.000 5.390.000 0 0 0 0 5.390.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.002.000 2.029.000 0 0 0 0 2.029.000

404 Nadomestoci  320.000 340.000 0 0 0 0 340.000

42 STOKI I USLUGI  3.696.422 3.434.000 0 0 0 0 3.434.000
420 Patni i dnevni rashodi  110.000 90.000 0 0 0 0 90.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.001.422 874.000 0 0 0 0 874.000

423 Materijali i siten inventar 1.300.000 1.090.000 0 0 0 0 1.090.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 380.000 450.000 0 0 0 0 450.000

425 Dogovorni uslugi  455.000 430.000 0 0 0 0 430.000

426 Drugi tekovni rashodi  450.000 500.000 0 0 0 0 500.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI  200.000 200.000 0 0 0 0 200.000
464 Razni transferi  200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

           

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA 11.295.422 11.393.000 0 0 0 0 11.393.000
40 PLATI I NADOMESTOCI  7.399.000 7.759.000 0 0 0 0 7.759.000
 401 Osnovni plati  5.077.000 5.390.000 0 0 0 0 5.390.000
 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.002.000 2.029.000 0 0 0 0 2.029.000

 404 Nadomestoci  320.000 340.000 0 0 0 0 340.000

42 STOKI I USLUGI  3.696.422 3.434.000 0 0 0 0 3.434.000
 420 Patni i dnevni rashodi  110.000 90.000 0 0 0 0 90.000
 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.001.422 874.000 0 0 0 0 874.000
 423 Materijali i siten inventar 1.300.000 1.090.000 0 0 0 0 1.090.000
 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 380.000 450.000 0 0 0 0 450.000
 425 Dogovorni uslugi  455.000 430.000 0 0 0 0 430.000

 426 Drugi tekovni rashodi  450.000 500.000 0 0 0 0 500.000

46 
SUBVENCII I 
TRANSFERI  200.000 200.000 0 0 0 0 200.000

 464 Razni transferi  200.000 200.000 0 0 0 0 200.000  
6  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

EA   KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 1.892.000 994.000 0 0 0 1.400.000 2.394.000
            

 PRIHODI :           
EA0  KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 1.892.000 994.000 0 0 0 1.400.000 2.394.000
            

 RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  1.892.000 994.000 0 0 0 1.400.000 2.394.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 160.000 140.000 0 0 0 0 140.000

481 Grade`ni objekti  1.500.000 474.000 0 0 0 0 474.000

482 Drugi grade`ni objekti  82.000 85.000 0 0 0 0 85.000

483 Kupuvawe na mebel  130.000 280.000 0 0 0 0 280.000

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 20.000 15.000 0 0 0 0 15.000
           

EA0 KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA 1.892.000 994.000 0 0 0 1.400.000 2.394.000
48 KAPITALNI RASHODI  1.892.000 994.000 0 0 0 1.400.000 2.394.000
 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 160.000 140.000 0 0 0 0 140.000
 481 Grade`ni objekti  1.500.000 474.000 0 0 0 1.400.000 1.874.000
 482 Drugi grade`ni objekti  82.000 85.000 0 0 0 0 85.000
 483 Kupuvawe na mebel  130.000 280.000 0 0 0 0 280.000

 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 20.000 15.000 0 0 0 0 15.000
            

           7  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B  U X E  T   
Kategorija 

O  P I  S 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni   Buxet samofinan.  
      

dotacii 
 

donacii krediti rashodi       aktivnosti   
            

            

F1 URBANISTI^KO PLANIRAWE  650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
             

F10 

PRIHODI :   
650.000 600.000

 
0

 
0 0 0 600.000URBANISTI^KO PLANIRAWE    

             

 RASHODI :            
42 STOKI I USLUGI   650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
425 Dogovorni uslugi   650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
            

F10 URBANISTI^KO PLANIRAWE  650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
42 STOKI I USLUGI   650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
 425 Dogovorni uslugi   650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
             

            8  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

FA   UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
           

PRIHODI :           
FA0  UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
           

RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
          

FA0  UREDUVAWE NA GRADE@NO ZEMJI[TE (KAPITALNI TRO[OCI) 200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
48  KAPITALNI RASHODI  200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 200.000 50.000 0 0 0 0 50.000
           

          9  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

G1   PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 650.000 100.000 0 0 520.000 0 620.000
            

 PRIHODI :           
G10  PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 650.000 100.000 0 0 520.000 0 620.000
            

 RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  650.000 100.000 0 0 520.000 0 620.000
425 Dogovorni uslugi  650.000 40.000 0 0 520.000 0 560.000

426 Drugi tekovni rashodi  0 60.000 0 0 0 0 60.000
           

G10 PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ 650.000 100.000 0 0 520.000 0 620.000

42 STOKI I USLUGI  650.000 100.000 0 0 520.000 0 620.000
 425 Dogovorni uslugi  650.000 40.000 0 0 520.000 0 560.000

 426 Drugi tekovni rashodi  0 60.000 0 0 0 0 60.000
            

           10  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

G2   POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 250.000 175.000 0 0 0 0 175.000
            

 PRIHODI :           
G20  POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 250.000 175.000 0 0 0 0 175.000
            

 RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  250.000 175.000 0 0 0 0 175.000
425 Dogovorni uslugi  150.000 100.000 0 0 0 0 100.000

426 Drugi tekovni rashodi  100.000 75.000 0 0 0 0 75.000
           

G20 POTTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA TURIZMOT 250.000 175.000 0 0 0 0 175.000

42 STOKI I USLUGI  250.000 175.000 0 0 0 0 175.000
 425 Dogovorni uslugi  150.000 100.000 0 0 0 0 100.000

 426 Drugi tekovni rashodi  100.000 75.000 0 0 0 0 75.000
            

           11  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

O  P  I S 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni   Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

           

J0    ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA  0 50.000 0 0 0 0 50.000 
            

PRIHODI :            
J00   ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA  0 50.000 0 0 0 0 50.000 
            

RASHODI :            
42 STOKI I USLUGI   0 50.000 0 0 0 0 50.000 
423 Materijali i siten inventar  0 50.000 0 0 0 0 50.000 
           

J00  ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA  0 50.000 0 0 0 0 50.000 
42  STOKI I USLUGI   0 50.000 0 0 0 0 50.000 

423 Materijali i siten inventar  0 50.000 0 0 0 0 50.000 
            

           12  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

            

J3 JAVNO OSVETLUVAWE  2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000
            

J30 

PRIHODI :  
2.050.000 2.050.000

 
0

 
0 0 0 2.050.000JAVNO OSVETLUVAWE    

            

 RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000
421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000
            

J30 JAVNO OSVETLUVAWE  2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000

42 STOKI I USLUGI  2.050.000 2.050.000 0 0 0 0 2.050.000
 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.700.000 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 350.000 350.000 0 0 0 0 350.000
            

           13  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

            

J4 JAVNA ^ISTOTA  0 10.000 0 0 0 0 10.000 
            

J40 

PRIHODI :  
0 10.000

 
0

 
0 0 0 10.000 JAVNA ^ISTOTA    

            

 RASHODI :           
45 KAMATNI PLA]AWA  0 10.000 0 0 0 0 10.000 
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 10.000 0 0 0 0 10.000 
            

J40 JAVNA ^ISTOTA  0 10.000 0 0 0 0 10.000 
45 KAMATNI PLA]AWA  0 10.000 0 0 0 0 10.000 
 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 10.000 0 0 0 0 10.000 
            

           14  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

J6   ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I 
REGULIRAWE 1.340.000 825.000 0 0 0 0 825.000
            

 PRIHODI :           
J60  ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I 
REGULIRAWE N 1.340.000 825.000 0 0 0 0 825.000
            

 RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  1.340.000 800.000 0 0 0 0 800.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.340.000 800.000 0 0 0 0 800.000

45 KAMATNI PLA]AWA  0 25.000 0 0 0 0 25.000
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 25.000 0 0 0 0 25.000
          

J60  ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I 
REGULIRAWE 1.340.000 825.000 0 0 0 0 825.000
42 STOKI I USLUGI  1.340.000 800.000 0 0 0 0 800.000
 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 1.340.000 800.000 0 0 0 0 800.000

45 KAMATNI PLA]AWA  0 25.000 0 0 0 0 25.000
 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0 25.000 0 0 0 0 25.000
            

           15  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

J7    ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
           

PRIHODI :           
J70   ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
           

RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
          

J70  ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO 650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
42  STOKI I USLUGI  650.000 600.000 0 0 0 0 600.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 650.000 600.000 0 0 0 0 600.000
           

          16  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B  U X E  T   
Kategorija 

O  P  I S 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni   Buxet samofinan.  
      

dotacii 
 

donacii krediti rashodi       aktivnosti   
            

            

J8 DRUGI KOMUNALNI USLUGI  320.000 220.000 0 0 0 0 220.000
             

J80 

PRIHODI :   

320.000 220.000

 

0

 

0 0 0 220.000
DRUGI KOMUNALNI 

USLUGI    
             

 RASHODI :            
42 STOKI I USLUGI   320.000 220.000 0 0 0 0 220.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe  200.000 100.000 0 0 0 0 100.000

425 Dogovorni uslugi   120.000 120.000 0 0 0 0 120.000
             

J80 
DRUGI KOMUNALNI 

USLUGI  320.000 220.000 0 0 0 0 220.000

42 STOKI I USLUGI   320.000 220.000 0 0 0 0 220.000
 424 Popravki i tekovno odr`uvawe  200.000 100.000 0 0 0 0 100.000

 425 Dogovorni uslugi   120.000 120.000 0 0 0 0 120.000
             

            17  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

JD   IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 9.550.000 4.360.000 0 0 2.000.000 4.700.000 11.060.000
            

 PRIHODI :           
JD0  IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 9.550.000 4.360.000 0 0 2.000.000 4.700.000 11.060.000
            

 RASHODI :           
45 KAMATNI PLA]AWA  50.000 0 0 0 0 0 0
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 50.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  8.500.000 3.460.000 0 0 2.000.000 4.700.000 10.160.000
482 Drugi grade`ni objekti  8.500.000 3.460.000 0 0 2.000.000 0 5.460.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA  1.000.000 900.000 0 0 0 0 900.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.000.000 900.000 0 0 0 0 900.000
          

JD0  IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI 9.550.000 4.360.000 0 0 2.000.000 4.700.000 11.060.000
45 KAMATNI PLA]AWA  50.000 0 0 0 0 0 0
 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 50.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  8.500.000 3.460.000 0 0 2.000.000 4.700.000 10.160.000
 482 Drugi grade`ni objekti  8.500.000 3.460.000 0 0 2.000.000 4.700.000 10.160.000

49 OTPLATA NA GLAVNICA  1.000.000 900.000 0 0 0 0 900.000
 493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.000.000 900.000 0 0 0 0 900.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

JF   IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 0 60.000 0 0 0 0 60.000 
           

PRIHODI :           
JF0  IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 0 60.000 0 0 0 0 60.000 
           

RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  0 60.000 0 0 0 0 60.000 
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 60.000 0 0 0 0 60.000 
          

JF0  IZGRADBA NA SOOBRAKAJNA SIGNALIZACIJA 0 60.000 0 0 0 0 60.000 
48  KAPITALNI RASHODI  0 60.000 0 0 0 0 60.000 
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 0 60.000 0 0 0 0 60.000 
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

JG   IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
           

PRIHODI :           
JG0  IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
           

RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
482 Drugi grade`ni objekti  760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
          

JG0  IZGRADBA NA SISTEMI ZA VODOSNABDUVAWE 760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
48  KAPITALNI RASHODI  760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
482 Drugi grade`ni objekti  760.000 500.000 0 0 0 0 500.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

JIIZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA 
OTPADNI 700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
           

PRIHODI :           
JI0   IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA 
OTPADNI 700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
           

RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
482 Drugi grade`ni objekti  700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
          

JI0   IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA 
OTPADN 700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000

48  KAPITALNI RASHODI  700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
482 Drugi grade`ni objekti  700.000 1.440.000 0 0 0 0 1.440.000
           

          21  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

JK   JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 1.010.000 650.000 0 0 0 0 650.000
            

 PRIHODI :           
JK0  JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 1.010.000 650.000 0 0 0 0 650.000
            

 RASHODI :           
45 KAMATNI PLA]AWA  10.000 0 0 0 0 0 0
452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 0 0 0 0 0 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA  1.000.000 650.000 0 0 0 0 650.000
493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.000.000 650.000 0 0 0 0 650.000
          

JK0  JAVNA ^ISTOTA (KAPITALNI RASHODI) 1.010.000 650.000 0 0 0 0 650.000
45 KAMATNI PLA]AWA  10.000 0 0 0 0 0 0
 452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 10.000 0 0 0 0 0 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA  1.000.000 650.000 0 0 0 0 650.000
 493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 1.000.000 650.000 0 0 0 0 650.000
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34

POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

JM   PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
            

 PRIHODI :           
JM0  PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
            

 RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
482 Drugi grade`ni objekti  650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
           

JM0 PARKOVI I ZELENILO (KAPITALNI RASHODI) 650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
48 KAPITALNI RASHODI  650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
 482 Drugi grade`ni objekti  650.000 150.000 0 0 0 0 150.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

          

JN   URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 560.000 760.000 0 0 0 0 760.000
            

 PRIHODI :           
JN0  URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 560.000 760.000 0 0 0 0 760.000
            

 RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  40.000 0 0 0 0 0 0
423 Materijali i siten inventar 40.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  520.000 760.000 0 0 0 0 760.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 170.000 160.000 0 0 0 0 160.000

482 Drugi grade`ni objekti  350.000 600.000 0 0 0 0 600.000
          

JN0  URBANA OPREMA (KAPITALNI RASHODI) 560.000 760.000 0 0 0 0 760.000
42 STOKI I USLUGI  40.000 0 0 0 0 0 0
 423 Materijali i siten inventar 40.000 0 0 0 0 0 0

48 KAPITALNI RASHODI  520.000 760.000 0 0 0 0 760.000
 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 170.000 160.000 0 0 0 0 160.000

 482 Drugi grade`ni objekti  350.000 600.000 0 0 0 0 600.000
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36

POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

         B  U  X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

       

Stavka 
  Rashodi od     

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.        

dotacii donacii krediti rashodi         aktivnosti             

           

K1 BIBLIOTEKARSTVO  1.291.220 0 50.000 1.040.000 0 0 1.090.000
             

K10 

  PRIHODI :  
1.291.220

 
0 50.000 1.040.000 0 0 1.090.000BIBLIOTEKARSTVO   

             

   RASHODI :          
40 PLATI I NADOMESTOCI  874.800 0 0 927.000 0 0 927.000
401 Osnovni plati  632.800 0 0 670.000 0 0 670.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 242.000 0 0 257.000 0 0 257.000

42 STOKI I USLUGI  345.420 0 50000 105.000 0 0 155.000
420 Patni i dnevni rashodi  35.000 0 5.000 0 0 0 5.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 113.800 0 0 37.000 0 0 37.000

423 Materijali i siten inventar 114.420 0 18.000 40.000 0 0 58.000

425 Dogovorni uslugi  65.200 0 14.000 23.000 0 0 37.000

426 Drugi tekovni rashodi  17.000 0 13.000 5.000 0 0 18.000

48 KAPITALNI RASHODI  71.000 0 0 8.000 0 0 8.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.000 0 0 0 0 0 0

485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 68.000 0 0 8.000 0 0 8.000
           

K10 BIBLIOTEKARSTVO  1.291.220 0 50.000 1.040.000 0 0 1.090.000
40 PLATI I NADOMESTOCI  874.800 0 0 927.000 0 0 927.000
 401 Osnovni plati  632.800 0 0 670.000 0 0 670.000

 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 242.000 0 0 257.000 0 0 257.000

42 STOKI I USLUGI  345.420 0 50.000 105.000 0 0 155.000
 420 Patni i dnevni rashodi  35.000 0 5.000 0 0 0 5.000
 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 113.800 0 0 37.000 0 0 37.000
 423 Materijali i siten inventar 114.420 0 18.000 40.000 0 0 58.000
 425 Dogovorni uslugi  65.200 0 14.000 23.000 0 0 37.000

 426 Drugi tekovni rashodi  17.000 0 13.000 5.000 0 0 18.000

48 KAPITALNI RASHODI  71.000 0 0 8.000 0 0 8.000
 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 3.000 0 0 0 0 0 0

 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 68.000 0 0 8.000 0 0 8.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

         B  U  X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

       

Stavka 
  Rashodi od     

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.        

dotacii donacii krediti rashodi         aktivnosti             

         

K2   MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 1.914.434 0 90.000 1.240.000 0 0 1.330.000
             

   
PRIHODI 

:          
K20  MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 1.914.434 0 90.000 1.240.000 0 0 1.330.000
             

   
RASHODI 

:          
40 PLATI I NADOMESTOCI  997.450 0 0 997.500 0 0 997.500

401Osnovni plati  728.050 0 0 728.100 0 0 728.100

402Pridonesi za socijalno osiguruvawe 269.400 0 0 269.400 0 0 269.400

42 STOKI I USLUGI  797.050 0 90000 242.500 0 0 332.500
420Patni i dnevni rashodi  35.000 0 10.000 5.000 0 0 15.000

421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 228.000 0 20.000 122.000 0 0 142.000

423Materijali i siten inventar 178.031 0 0 37.481 0 0 37.481

424Popravki i tekovno odr`uvawe 20.000 0 0 5.000 0 0 5.000

425Dogovorni uslugi  159.000 0 20.000 50.000 0 0 70.000

426Drugi tekovni rashodi  177.019 0 40.000 23.019 0 0 63.019

48 KAPITALNI RASHODI  119.934 0 0 0 0 0 0
481Grade`ni objekti  119.934 0 0 0 0 0 0

         

K20  MUZI^KA I SCENSKO - UMETNI^KA DEJNOST 1.914.434 0 90.000 1.240.000 0 0 1.330.000
40 PLATI I NADOMESTOCI  997.450 0 0 997.500 0 0 997.500
 401Osnovni plati  728.050 0 0 728.100 0 0 728.100

 402Pridonesi za socijalno osiguruvawe 269.400 0 0 269.400 0 0 269.400

42 STOKI I USLUGI  797.050 0 90.000 242.500 0 0 332.500
 420Patni i dnevni rashodi  35.000 0 10.000 5.000 0 0 15.000
 421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 228.000 0 20.000 122.000 0 0 142.000
 423Materijali i siten inventar 178.031 0 0 37.481 0 0 37.481
 424Popravki i tekovno odr`uvawe 20.000 0 0 5.000 0 0 5.000
 425Dogovorni uslugi  159.000 0 20.000 50.000 0 0 70.000

 426Drugi tekovni rashodi  177.019 0 40.000 23.019 0 0 63.019

48 KAPITALNI RASHODI  119.934 0 0 0 0 0 0
 481Grade`ni objekti  119.934 0 0 0 0 0 0
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B U  X E  T   
Kategorija 

O  P  I S 
Predhoden 

         

Stavka 
  Rashodi od       

buxet 
   

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni   Buxet  samofinan.  
      

dotacii donacii krediti rashodi       aktivnosti  
            

            

K3   MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST  11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
             

PRIHODI :             
K30  MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST  11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
             

RASHODI :             
42 STOKI I USLUGI   11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
425 Dogovorni uslugi   11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
            

K30  MUZEJSKA I KINOTE^NA DEJNOST  11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
42  STOKI I USLUGI   11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 

425 Dogovorni uslugi   11.778 0 0 10.000 0 0 10.000 
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
  Rashodi od      

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.      

dotacii 
 

donacii krediti rashodi       aktivnosti  
           

          

KA   KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
            

 PRIHODI :           
KA0  KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
            

 RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  10.124 0 15000 0 0 0 15.000 
485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
           

KA0 KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO (KAPITALNI TRO[OCI) 10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
48 KAPITALNI RASHODI  10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
 485 Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 10.124 0 15.000 0 0 0 15.000 
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40

POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

         B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
       

dotacii 
 

donacii krediti rashodi        aktivnosti   
             

           

MB PREKUGRANI^NA SORABOTKA 27.237.327 3.150.000 0 0 10.535.000 0 13.685.000
              

   PRIHODI :           
MB0  PREKUGRANI^NA SORABOTKA 27.237.327 3.150.000 0 0 10.535.000 0 13.685.000
              

   RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  1.480.000 0 0 0 1.330.000 0 1.330.000

420Patni i dnevni rashodi  80.000 0 0 0 0 0 0

421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20.000 0 0 0 0 0 0

423Materijali i siten inventar 220.000 0 0 0 220.000 0 220.000

425Dogovorni uslugi  1.005.000 0 0 0 1.110.000 0 1.110.000

426Drugi tekovni rashodi  155.000 0 0 0 0 0 0

45 KAMATNI PLA]AWA  437.327 450.000 0 0 0 0 450.000
452Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 437.327 450.000 0 0 0 0 450.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI  13.200.000 0 0 0 6.600.000 0 6.600.000
464Razni transferi  13.200.000 0 0 0 6.600.000 0 6.600.000

48 KAPITALNI RASHODI  5.520.000 0 0 0 2.605.000 0 2.605.000
480Kupuvawe na oprema i ma{ini 5.105.000 0 0 0 2.605.000 0 2.605.000

482Drugi grade`ni objekti  415.000 0 0 0 0 0 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA  6.600.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000
492Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 6.600.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000

          

MB0 PREKUGRANI^NA SORABOTKA 27.237.327 3.150.000 0 0 10.535.000 0 13.685.000
42 STOKI I USLUGI  1.480.000 0 0 0 1.330.000 0 1.330.000
 420Patni i dnevni rashodi  80.000 0 0 0 0 0 0
 421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 20.000 0 0 0 0 0 0
 423Materijali i siten inventar 220.000 0 0 0 220.000 0 220.000
 425Dogovorni uslugi  1.005.000 0 0 0 1.110.000 0 1.110.000

 426Drugi tekovni rashodi  155.000 0 0 0 0 0 0

45 KAMATNI PLA]AWA  437.327 450.000 0 0 0 0 450.000
 452Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 437.327 450.000 0 0 0 0 450.000

46 
SUBVENCII I 
TRANSFERI  13.200.000 0 0 0 6.600.000 0 6.600.000

 464Razni transferi  13.200.000 0 0 0 6.600.000 0 6.600.000

48 KAPITALNI RASHODI  5.520.000 0 0 0 2.605.000 0 2.605.000
 480Kupuvawe na oprema i ma{ini 5.105.000 0 0 0 2.605.000 0 2.605.000

 482Drugi grade`ni objekti  415.000 0 0 0 0 0 0

49 OTPLATA NA GLAVNICA  6.600.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000
 492Otplata na glavnina kon doma{ni institucii 6.600.000 2.700.000 0 0 0 0 2.700.000  
29  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B  U  X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

       

Stavka 
  Rashodi od     

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.       

dotacii donacii krediti rashodi        aktivnosti            

           

N1 
OSNOVNO 
OBRAZOVANIE  38.149.171 0 230.000 34.377.000 0 0 34.607.000

            

N10 

 PRIHODI :  

38.149.171

 

0 230.000 34.377.000 0 0 34.607.000
OSNOVNO 
OBRAZOVANIE   

            

  RASHODI :          
40 PLATI I NADOMESTOCI  24.300.000 0 0 25.110.000 0 0 25.110.000
401 Osnovni plati  17.200.000 0 0 17.400.000 0 0 17.400.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.970.000 0 0 7.510.000 0 0 7.510.000

404 Nadomestoci  130.000 0 0 200.000 0 0 200.000

42 STOKI I USLUGI  7.702.418 0 230000 4.770.000 0 0 5.000.000
420 Patni i dnevni rashodi  60.000 0 0 40.000 0 0 40.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.065.000 0 40.000 2.235.000 0 0 2.275.000

423 Materijali i siten inventar 1.025.799 0 130.000 790.000 0 0 920.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.526.619 0 0 330.000 0 0 330.000

425 Dogovorni uslugi  1.860.000 0 60.000 1.195.000 0 0 1.255.000

426 Drugi tekovni rashodi  165.000 0 0 180.000 0 0 180.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI  260.000 0 0 370.000 0 0 370.000
464 Razni transferi  260.000 0 0 370.000 0 0 370.000

48 KAPITALNI RASHODI  5.886.753 0 0 4.127.000 0 0 4.127.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.813.500 0 0 2.260.000 0 0 2.260.000

481 Grade`ni objekti  1.501.253 0 0 500.000 0 0 500.000

482 Drugi grade`ni objekti  2.450.000 0 0 1.267.000 0 0 1.267.000

483 Kupuvawe na mebel  122.000 0 0 100.000 0 0 100.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U  X E  T   
Kategorija 

Predhoden 
       

Stavka 
OPIS   Rashodi od     

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.      

dotacii donacii krediti rashodi       aktivnosti           
          

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 38.149.171 0 230.000 34.377.000 0 0 34.607.000

40 PLATI I NADOMESTOCI 24.300.000 0 0 25.110.000 0 0 25.110.000
 401Osnovni plati 17.200.000 0 0 17.400.000 0 0 17.400.000
 402Pridonesi za socijalno osiguruvawe 6.970.000 0 0 7.510.000 0 0 7.510.000

 404Nadomestoci 130.000 0 0 200.000 0 0 200.000

42 STOKI I USLUGI 7.702.418 0 230.000 4.770.000 0 0 5.000.000
 420Patni i dnevni rashodi 60.000 0 0 40.000 0 0 40.000
 421Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 2.065.000 0 40.000 2.235.000 0 0 2.275.000
 423Materijali i siten inventar 1.025.799 0 130.000 790.000 0 0 920.000
 424Popravki i tekovno odr`uvawe 2.526.619 0 0 330.000 0 0 330.000
 425Dogovorni uslugi 1.860.000 0 60.000 1.195.000 0 0 1.255.000

 426Drugi tekovni rashodi 165.000 0 0 180.000 0 0 180.000

46 SUBVENCII I TRANSFERI 260.000 0 0 370.000 0 0 370.000
 464Razni transferi 260.000 0 0 370.000 0 0 370.000

48 KAPITALNI RASHODI 5.886.753 0 0 4.127.000 0 0 4.127.000
 480Kupuvawe na oprema i ma{ini 1.813.500 0 0 2.260.000 0 0 2.260.000
 481Grade`ni objekti 1.501.253 0 0 500.000 0 0 500.000
 482Drugi grade`ni objekti 2.450.000 0 0 1.267.000 0 0 1.267.000

 483Kupuvawe na mebel 122.000 0 0 100.000 0 0 100.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

         

Stavka 
  Rashodi od       

buxet 
   

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

           

NA   KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 90.000 0 0 0 0 0 0
            

PRIHODI :            
NA0  KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 90.000 0 0 0 0 0 0
            

RASHODI :            
48 KAPITALNI RASHODI  90.000 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 90.000 0 0 0 0 0 0
           

NA0  KAPITALNI RASHODI ZA OSNOVNO OBRAZOVANIE 90.000 0 0 0 0 0 0
48  KAPITALNI RASHODI  90.000 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 90.000 0 0 0 0 0 0
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

        B  U X E  T   
Kategorija 

O  P I  S 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni   Buxet samofinan.  
      

dotacii 
 

donacii krediti rashodi       aktivnosti   
            

             

Q0ZA[RITA I SPASUVAWE   140.000 140.000 0 0 0 0 140.000
             

Q00 

PRIHODI :   
140.000 140.000

 
0

 
0 0 0 140.000ZA[TITA I SPASUVAWE     

             

 RASHODI :            
40 PLATI I NADOMESTOCI   6.000 6.000 0 0 0 0 6.000
401 Osnovni plati   6.000 6.000 0 0 0 0 6.000

42 STOKI I USLUGI   134.000 134.000 0 0 0 0 134.000
423 Materijali i siten inventar  84.000 84.000 0 0 0 0 84.000

425 Dogovorni uslugi   50.000 50.000 0 0 0 0 50.000
             

Q00 
ZA[TITA I 
SPASUVAWE   140.000 140.000 0 0 0 0 140.000

40
PLATI I 

NADOMESTOCI   6.000 6.000 0 0 0 0 6.000
 401 Osnovni plati   6.000 6.000 0 0 0 0 6.000

42 STOKI I USLUGI   134.000 134.000 0 0 0 0 134.000
 423 Materijali i siten inventar  84.000 84.000 0 0 0 0 84.000

 425 Dogovorni uslugi   50.000 50.000 0 0 0 0 50.000
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

      B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
 Rashodi od       

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet samofinan.  
    

dotacii 
 

donacii krediti rashodi     aktivnosti   
          

          

R1   ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 640.000 315.000 0 0 0 0 315.000
           

PRIHODI :           
R10  ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 640.000 315.000 0 0 0 0 315.000
           

RASHODI :           
42 STOKI I USLUGI  640.000 315.000 0 0 0 0 315.000
424 Popravki i tekovno odr`uvawe 540.000 250.000 0 0 0 0 250.000

425 Dogovorni uslugi  50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

426 Drugi tekovni rashodi  50.000 15.000 0 0 0 0 15.000
          

R10  ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA 640.000 315.000 0 0 0 0 315.000
42  STOKI I USLUGI  640.000 315.000 0 0 0 0 315.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 540.000 250.000 0 0 0 0 250.000
425 Dogovorni uslugi  50.000 50.000 0 0 0 0 50.000

426 Drugi tekovni rashodi  50.000 15.000 0 0 0 0 15.000
           

          34  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

         

Stavka 
  Rashodi od       

buxet 
   

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.  
     

dotacii 
 

donacii krediti rashodi      aktivnosti   
           

           

RA   ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI RASHODI) 500.000 0 0 0 0 0 0
            

PRIHODI :            
RA0  ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI 
RASHODI) 500.000 0 0 0 0 0 0
            

RASHODI :            
48 KAPITALNI RASHODI  500.000 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti  500.000 0 0 0 0 0 0
           

RA0  ZA[TITA NA @IVOTNA SREDINA I PRIRODA (KAPITALNI 
RASHODI) 500.000 0 0 0 0 0 0
48  KAPITALNI RASHODI  500.000 0 0 0 0 0 0
482 Drugi grade`ni objekti  500.000 0 0 0 0 0 0
            

           35  
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POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  
164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000 
 

         B  U  X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

       

Stavka 
  Rashodi od     

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.        

dotacii donacii krediti rashodi         aktivnosti             

           

V1 DETSKI GRADINKI  18.265.989 0 5.290.000 11.672.000 200.000 0 17.162.000
             

V10 

  
PRIHODI 

:  
18.265.989

 
0 5.290.000 11.672.000 200.000 0 17.162.000DETSKI GRADINKI   

             

   
RASHODI 

:          
40 PLATI I NADOMESTOCI  10.375.500 0 0 11.042.000 0 0 11.042.000
401 Osnovni plati  7.595.000 0 0 8.001.000 0 0 8.001.000

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.740.000 0 0 3.041.000 0 0 3.041.000

404 Nadomestoci  40.500 0 0 0 0 0 0

42 STOKI I USLUGI  6.967.383 0 5290000 630.000 200.000 0 6.120.000
420 Patni i dnevni rashodi  90.000 0 130.000 0 0 0 130.000

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.238.500 0 410.000 410.000 0 0 820.000

423 Materijali i siten inventar 3.933.648 0 3.540.000 0 200.000 0 3.740.000

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 290.000 0 310.000 0 0 0 310.000

425 Dogovorni uslugi  450.000 0 420.000 0 0 0 420.000

426 Drugi tekovni rashodi  260.000 0 280.000 0 0 0 280.000

427 Privremeni vrabotuvawa  705.235 0 200.000 220.000 0 0 420.000

48 KAPITALNI RASHODI  923.106 0 0 0 0 0 0
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 140.000 0 0 0 0 0 0

486 Kupuvawe na vozila  783.106 0 0 0 0 0 0
           

V10 DETSKI GRADINKI  18.265.989 0 5.290.000 11.672.000 200.000 0 17.162.000

40 PLATI I NADOMESTOCI  10.375.500 0 0 11.042.000 0 0 11.042.000
 401 Osnovni plati  7.595.000 0 0 8.001.000 0 0 8.001.000
 402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe 2.740.000 0 0 3.041.000 0 0 3.041.000

 404 Nadomestoci  40.500 0 0 0 0 0 0

42 STOKI I USLUGI  6.967.383 0 5.290.000 630.000 200.000 0 6.120.000
 420 Patni i dnevni rashodi  90.000 0 130.000 0 0 0 130.000
 421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.238.500 0 410.000 410.000 0 0 820.000
 423 Materijali i siten inventar 3.933.648 0 3.540.000 0 200.000 0 3.740.000
 424 Popravki i tekovno odr`uvawe 290.000 0 310.000 0 0 0 310.000
 425 Dogovorni uslugi  450.000 0 420.000 0 0 0 420.000
 426 Drugi tekovni rashodi  260.000 0 280.000 0 0 0 280.000

 427 Privremeni vrabotuvawa  705.235 0 200.000 220.000 0 0 420.000

48 KAPITALNI RASHODI  923.106 0 0 0 0 0 0
 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 140.000 0 0 0 0 0 0

 486 Kupuvawe na vozila  783.106 0 0 0 0 0 0       



 
 

48

 
36                    
POSEBEN DEL 
Nivo na: STAVKA  

164.570.898 37.617.000 6.235.000 48.339.000 14.885.000 6.100.000 113.176.000
 

       B  U X E  T   
Kategorija 

OPIS 
Predhoden 

        

Stavka 
  Rashodi od      

buxet 
  

Rashodi od Rashodi od Rashodi od Vkupni  Buxet  samofinan.      

dotacii 
 

donacii krediti rashodi       aktivnosti  
           
          

VA   KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 410.000 0 560.000 0 0 0 560.000
            

 PRIHODI :           
VA0  KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 410.000 0 560.000 0 0 0 560.000

            

 RASHODI :           
48 KAPITALNI RASHODI  410.000 0 560000 0 0 0 560.000
480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 200.000 0 200.000 0 0 0 200.000

481 Grade`ni objekti  150.000 0 300.000 0 0 0 300.000

483 Kupuvawe na mebel  60.000 0 60.000 0 0 0 60.000
           

VA
0 KAPITALNI RASHODI ZA DETSKI GRADINKI 410.000 0 560.000 0 0 0 560.000
48 KAPITALNI RASHODI  410.000 0 560.000 0 0 0 560.000
 480 Kupuvawe na oprema i ma{ini 200.000 0 200.000 0 0 0 200.000
 481 Grade`ni objekti  150.000 0 300.000 0 0 0 300.000

 483 Kupuvawe na mebel  60.000 0 60.000 0 0 0 60.000
            

           37  
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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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за извршување на буџетот на општина Пехчево за 2020 година, што советот 
нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/3                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Р.М.” 
бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, бр.192/15 и бр.209/18), 
член 31 од Законот за буџетите (“Службен весник на Р.М.” бр.64/05, бр.04/08, бр.103/08, бр.156/09, 
бр.95/10, бр.180/11, бр.171/12, бр.192/15 и бр.167/16), член 93 став 2 од Законот за административните 
службеници (“Службен весник на Р.М.” бр.27/14, бр.199/14, бр.48/15, бр.154/15, бр.5/16, бр.80/16, 
бр.127/16, бр.142/16, бр.2/17, бр.16/17 и бр.11/18) и член 30 од Статутот на општина Пехчево 
(Службен гласник на oпштина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Советот на Општина Пехчево на 
седницата одржана на 16.12.2019 година, донесе 
 
 
 

О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на општина Пехчево за 2020 година 

 
          

Член 1 
 Буџетот на Општина Пехчево за 2020 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува 
според одредбите на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, 
Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации. 
 

Член 3 
 Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги 
користат наменски, рационално и економично. 
                                                             

Член 4 
 Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои општината и буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски. За да се преземат нови обврски до Советот на општината 
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мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 

Член 5 
 Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите 

приливи на основниот буџет на општината. 
              Градоначалникот на општината во случај кога очекуваните приходи и други приливи на 
основните буџети се реализираат на повисоко ниво од планот може да изврши дополнителни отплати 
на главнина и камата на долг. 
              Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се 
неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или реализацијата на 
приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината 
изменување и дополнување на Буџетот. 
 Советот на oпштината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата 
на Буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година. 
               

Член 6 
 Пренамената во рамките на одобрените Буџети на општината и буџетските корисници ја 
одобрува Советот на општината.  
 Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да 
врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од 
Советот на општината. 

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на буџет и потпрограма не може да 
бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година. 
            Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со 
прераспределба повеќе од 10%. 

 
Член 7 

 Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот 
на дотации, буџетот на донации и/или буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се 
реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства 
во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување. 

 
Член 8 

 Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по 
квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал 
буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
 Исплатата на платите на вработените се извршува во рамките на обезбедените средства во 
Буџетот, согласно законските прописи.  

Коефициентот за утврдување на плата на избраните и именуваните лица - Градоначалникот се 
определува според бројот на жителите во општината, а вредноста на коефициентот за плата се 
утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот за платата на избрани и 
именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00  денари.  

За вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на 
бруто платите се утврдува со Одлуката за утврдување на вредност на бодот за пресметување на 
платите на државните службеници, која ја донесува Советот.   
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            За вработени кои немаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на 
бруто плата изнесува 152,88 денари. 

 Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2020 година ќе се исплатуваат 
согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните 
колективни договори со ресорните министерства. 
 

Член 10 
Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се 

финансираат со блок дотации се спроведува на следниот начин:  
 - средствата се планираат на наменската сметка дотации (930), а се извршуваат преку сметката-

дотации на локални јавни установи (903), 
 - локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни  во 

рок од два дена пред исплатата на платите на вработените до Општината да достават барање за 
одобрување на средства за плати кон кое ќе приложат образец Ф-1 за бројот на вработените по име и 
презиме, плата како и други податоци предвидени во образецот во пишана и електронска верзија 
(електронска пошта и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата, кое се доставува до 
надлежното Министерство . 

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот 
буџет истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат 
образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува 
известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за 
финансии и се приложува образец М-1. 
 

Член 11 
 Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се 

финасираат од општинскиот Буџет (Буџетот на дотации) ја контролира и одобрува Министерството за 
финасии. 
 Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги 
доставува до надлежното Министерство од кое се трансферира блок дотација. 

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги 
доставуваат до Министерство за финасии за контрола и евиденција.   
 

Член 12 
На членовите на Совет на Општина Пехчево им припаѓа месечен надоместок за присуство на 

седницата на Советот и надоместок за патните и дневните трошоци. 
                Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општина Пехчево се 
утврдува во процентуален износ и изнесува 40 % од просечната месечна нето плата во Републиката 
исплатена за претходната година. 
               На претседателот на Совет на Општина Пехчево за раководењето и организирањето на 
работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%. 
               Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на 
сите седници на Советот во тековниот месец. 
               Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30 % за секое 
отсуство од седниците на Советот. 
               Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку 
членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец. 
               Месечниот надоместок  за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку 
Советот во тековниот месец не одржал седница. 
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               На членовите на Советот на Општина Пехчево им се исплатуваат надоместоците за патни и 
дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на 
државните службеници вработени во општинската администрација.   
 

Член 13 
 Регресот за годишен одмор за вработените во општинската администрација изнесува 60 % од 

просечна исплатена месечна нето плата по вработен во Републиката, објавена до денот на исплатата. 
 

Член 14 
Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање 

изнесува 500,00   денари. 
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. 
За патување од 8 до 12 часа се исплатува 50 % од утврдениот износ во ставот 1 од овој член. 
Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање, превоз и храна од организаторот, му 

следуваат 20 % од утврдениот износ во став 1 од овој член. 
 
Износот на дневниците за службено патување во странство се исплатуваат согласно Уредбата 

за издатоците за службени патувања и селидби во странство, што на органите на управата им се 
признаваат во тековни трошоци и тоа:  

- 50% од утврдената дневница, ако се поднесе сметка за сместување, како и во случаи кога 
сместувањето не паѓа на товар на органот на управата, 

- 20% од утврдената дневница, ако издатоците за сместување и исхрана не паѓаат на товар на 
органот на управување. 

- 5% од утврдената дневница, ако издатоците за стручно оспособување и усовршување не 
паѓаат  на товар на органот на управување, а престојот е над 30 дена. 
 Пресметката на издатоците за службено патување во странство преку дневница се одредува и 
тоа:  

- една дневница - за секои 24 часа поминати на службено патување во странство и ако 
вкупното патување трае подолго од 12 часа и  

- половина дневница за време од 12 часа поминати на службено патување во странство, како и 
во случај кога остатокот од времето во континуитет е подолго од 8 часа. 
 

Член 15 
Во случај на непрекинато боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки 

последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување на вработениот во 
општината и локалната јавна установа му се исплатува еднократна парична помош во висина од една 
последна исплатена просечна месечна нето плата во органот каде што е вработен.  

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа на неговото 
семејство му припаѓа парична помош во износ од две последни исплатени плати во органот каде што 
бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари. 

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно 
семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и 
деца земени на издржување), доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на 
една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не 
повеќе од 15.000 денари. 

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со 
место на живеење на иста адреса, што се докажува со документ за лична идентификација. 
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 Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено 
барање со комплетирана документација во годината на настапување на смртта, односно во годината 
која следи по годината на настапување на смртта и донесено решение од страна на Градоначалникот 
на општината. 

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-
Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи). 

За работниците ангажирани со договори за отстапување на работник за привремени 
вработувања, средствата за исплата на солидарна помош на вработените ги обезбедува работодавачот, 
а исплатата ја врши Агенцијата за привремени вработувања. 

 
Член 16 

Во случај на заминување на работникот, вработен во Општината и/или локалната јавна 
установа, во пензија му се  исплатува надоместок за отпремнина  во двократен износ на пресметана 
просечна месечна нето плата по работник во Републиката  објавена до денот на исплатата, врз основа 
на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите.   

Средствата за вработениот во општината се планираат во програмата Е0 – Општинска 
администрација, односно за вработениот во локалната јавна установа во Програмите Н1 - основно 
образование, В1 - детски градинки, К1 - библиотекарство и К2 - музичко и сценско-уметничка дејност 
на ставка 464  Разни трансфери – 464940 – Трансфери при пензионирање. 

 
Член 17 

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со 
фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други 
документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки. 

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога 
за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во 
противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, 
а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход. 

 
Член 18 

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна 
буџетска резерва)  во програма А0-Совет на општина, одлучува Советот на општината, а ги извршува 
Градоначалникот.  

За средствата утврдени во Буџетот на општината во рамките на резервите (тековна буџетска 
резерва) во програма Д0-Градоначалник, одлучува Градоначалникот на општината до износ од 50.000 
денари. 
                За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај  за 
користењето на средствата од резервите. 
 
 

Член 19 
  За средствата распоредени во сите програми и потпрограми во Буџетот за 2020 година 
одлучува Градоначалникот на општина Пехчево во рамки на утврдени износи во Буџетот, освен за 
трошење на средствата од подставките во програма Совет на општина А0 и тоа: 
- тековна резерва, трансфери до здруженија на граѓани и фондации и трансфери до невладини 

организации; 
- трансфери до спортски клубови и 
- други  трансфери  за кои одлучува Советот на општина Пехчево . 
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Член 20 

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги 
извршува Градоначалникот на општината. 

 
Член 21 

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети 
работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на општината. За 
обезбедените средства Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените 
средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и 
администрација на актите за систематизација. 
 

  Член 22 
Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ 

поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на 
видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите 
приходи на Буџетот. 

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со 
решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. 

Правото на поврат, односно пренасочување на приходите, застарува во рок од пет години од 
денот кога истите се уплатени, доколку со друг закон не е поинаку уредено. 

 
Член 23 

 Општината и локалната јавна установа водат евиденција и вршат пријавување на преземени 
повеќегодишни обврски (ПО1 образец) и преземени обврски за  тековната година  (О1 образец).       

 
Член 24 

Буџетот на Општина Пехчево се извршува од 1 јануари до 31 декември 2020 година. 
 

Член 25 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на општина  

Пехчево”, а ќе се применува од 1 Јануари 2020 година. 
 
Бр.08-1631/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните 
службеници за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување вредност на бодот за платите на државните службеници за 
2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 
16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/4                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 88 став 2 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 и 05/2019), Советот на 
општина Пехчево, на седницата одржана на 16.12.2019 година донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 година 

 
 

Член 1 
 Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2020 година изнесува 81,10 
денари. 
 
 

Член 2 
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 2020 година. 
 
Бр.08-1632/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум  
за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2020 година, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/5                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 20 од Законот за платен промет (Службен весник на РМ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 
133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15 и 193/17), член 36 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 30 став 1 точка 42 од 
Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Советот 
на општина Пехчево на седницата одржана на 16.12.2019 година донесе: 

 
 
 
 

 О Д Л У К А  
за утврдување на висината на благајничкиот максимум за 2020 година  

 
 
 

Член 1  
Благајничкиот максимум за 2020 година се утврдува во износ од 50.000,00 (педесет илјади) 

денари. 
 
 

Член 2 
Остварениот прилив на парични средства во благајната од дневен пазар и по други основи ќе 

се уплатува на трезорска сметка истиот ден или најдоцна наредниот работен ден. 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-1633/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Буџетскиот календар на  
општина Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Буџетскиот календар на општина Пехчево за 2021 година, 
што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 
година. 
 
Бр. 09-1657/6                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 27 став 3 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локалната 
самоуправа (Службен весник на РМ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015 и 
209/2018) и член 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево, 
бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 16.12.2019  година, донесе 
 
 

БУЏЕТСКИ  КАЛЕНДАР 
за подготовка и донесување на Буџетот на 

општина Пехчево за 2021 година 
 

 

Mo`en datum B u x e t s k i     a k t i v n o s t i Odgovornost 
Dekemvri 
2019-Mart-
2020 

Sovetot na op{tinata donesuva Buxetski 
kalendar 

Sovet na op{tina 
Peh~evo 

Septemvri 
2020 

Se dostavuvaat formulari (obrasci) za 
izgotvuvawe na mese~ni, kvartalni i 
godi{ni planovi do edinkite  korisnici 

Gradona~alnik 
Oddelenie za finansiski 
pra{awa 

 
 
01-30/09/20 

Ministerot za finansii dostavuva Bu- 
xetski cirkular vo koj se sodr`ani 
glavnite nasoki za izgotvuvawe na Pred- 
log-buxetite za narednata godina i visi- 
nata na dotaciite na Buxetot na RM, koj 
im go dostavuva na op{tinata 
 

Ministerstvo za 
finansii  -  ~len 21 od 
Zakonot na Buxetite 
(„Sl. Vesnik na RM“ 
br.64/04); ~len 27 st.1 i 2 
od Zakonot za 
finansirawe na ELS 
(„Sl. vesnik na RM“ 
br.61/04) 

 
05/10/2020 

Gradona~alnikot i Oddelenieto za 
finansiski pra{awa  sostanuvaat za da gi 
odredat prioritetite i odredbite na 

Gradona~alnikot,  
Oddelenie za finansiski 
pra{awa 



 
 

58

buxetot za narednata godina 
 
   10/10/2020 

Buxetskite informacii  se dostavuvaat do 
drugite oddelenija na op{tinata  i  do 
site op{tinski edinki -korisnici  

Oddelenie za finansiski 
pra{awa   

 
25/10/2020 

Procenkata na tro{ocite i izgotvenite 
programski aktivnosti za narednata bu- 
xetska godina se vra}aat vo Oddelenieto 
za finansiski pra{awa  od ostanatite 
oddelenija i od  op{tinskite buxetski 
korisnici 

 
Odgovorni lica 
Buxetski korisnici 

 
30/10/2020 

a. Se sobiraat buxetskite barawa 
b. Barawata se analizirat i usogla-

suvaat 
v. Se izgotvuva bilansot na prihodi 
g. Se izgotvuva bilansot na rashodi 

 Oddelenie za 
finansiski pra{awa   

 
Noemvri 
2020 

Gradona~alnikot gi razgleduva i odobruva 
predlo`enite predlog-buxetski pre- 
smetki i go odobruva Predlog-Buxetot 
podgotven od Oddelenieto za finansiski 
pra{awa 

 
 
Gradona~alnik 

 
 
Noemvri / 
Dekemvri 
2020 

a. Predlog-Buxetot se dostavuva do So- 
    vetot na op{tinata 
 b. Se odobruva sodr`inata na Predlog- 
     Buxetot i se dava na dostapnost na  
     javnosta  

 
 
Gradona~alnik 

Dekemvri 
2020 

Do Sovetot se dostavuva kone~en Predlog 
- Buxet od strana na Gradona~alnikot 

Gradona~alnik 

Dekemvri 
2020 

Se vodi rasprava vo telata na Sovetot na 
op{tinata 

Komisija za finansirawe, 
Buxet i LER 

 
 
Dekemvri 
2020 

1.Sednica na Sovetot na op{tinata za  
    donesuvawe na Buxetot za narednata god. 
2.Dokolku Sovetot ne go usvoi Predlog- 
   Buxetot se donesuva Odluka za vremeno 
   finansirawe soglasno ~len 28 st.2 od 
   Zakonot za finansirawe na ELS („Sl. 
   vesnik na RM“ br.61/04) 

 
 
Sovet na op{tina 
Peh~evo 

 
1 Januari 
2021 

Zapo~nuva nova Buxetska godina Gradona~alnik 
Oddelenie za finasiski 
pra{awa 

 
 Буџетскиот календар влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на општина Пехчево. 

 
Образложение кон Буџетскиот календар 

 
 Со Законот за финансирање на ЕЛС се утврдуваат процедурите за подготвување и донесување 
на Буџетскиот календар на ЕЛС. Со член 27 во став 4 и 5 од овој Закон се утврдуваат обврските на 
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општината во однос на донесувањето на Буџетскиот календар од страна на Советот на ЕЛС. 
Истовремено се утврдуваат основните активности кои треба да се спроведуваат во утврдените рокови 
со цел да се изврши добра подготовка и планирање на буџетот за наредната фискална година. 
Предлог - буџетскиот календар кој овој Совет треба да го усвои се однесува на фискалната 2020 
година. 
 Со Буџетскиот календар се утврдуваат роковите во кои е потребно да се спроведат 
неопходните активности кои ги презема Градоначалникот за доставување на главните насоки за 
изготвување на финансиските планови на општинските буџетски корисници. Врз основа на 
утврдените приоритети на општината и целите кои што треба да се постигнат во одредени области за 
конкретни активности, општинските буџетски корисници ги доставуваат своите финансиски планови 
до Градоначалникот. По изготвувањето на буџетот, Градоначалникот го доставува Предлог - Буџетот 
за 2021 година до Советот на општина Пехчево, кој до 31.12.2020 година треба да го усвои, а од 
01.01.2021   година почнува нова буџетска година со нов Буџетски календар. 
 
Бр.08-1634/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за формирање на општински совет за социјална заштита 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за формирање на општински совет за социјална заштита, што советот нa 
општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/7                                             Градоначалник на  
16.12.2019 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 Република 
Македонија" бр.5/02) и во согласност со член 141 и 142 од Законот за социјална заштита ("Сл. весник 
на РСМ" бр.104/19) и член 30 став 1 точка 10 од Статутот на општина Пехчево ("Сл.Гласник на 
општина Пехчево" бр.06/16 и 05/19), Советот на општина Пехчево на 26-та седница одржана на ден 
16.12.2019 година донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за формирање на општински Совет за социјална заштита 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира општински Совет за социјална заштита на општина Пехчево. 
 

Член 2 
 Општинскиот совет за социјална заштита на општина Пехчево е составен од претставници  на 
општинската администрација, центарот за социјална работа, даватели на услуги, здруженија, верски 
заедници и други правни и физички лица  кои вршат дејност на социјална заштита, установи од 
областа на образованието, здравствената заштита, вработувањето, полиција и/или јавно 
обвинителство. 
 

Член 3 
Општинскиот совет за социјална заштита изготвува Социјален план за подрачјето на општина 

Пехчево. 
 

Член 4 
Социјалниот план содржи мапирање на социјалните проблеми и ранливи групи во општината, 

анализа на капацитетите и расположливите социјални услуги како и специфични потреби за развој на 
социјални услуги во општината. 

 
Член 5 

Градоначалникот на општината врз основа на Социјалниот план изготвува Годишна програма 
за социјална заштита која ја донесува Советот на општината. 
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Член 6 
Членови на Општинскиот совет за социјална заштита на општина Пехчево се: 

1. Нада Симовска - граѓанско општество 
2. Коле Колев - здравство 
3. Трајанка Беќарска - социјални услуги 
4. Даниела Чочевска - социјални услуги 
5. Лилјана Бојчовска - МЦСР 
6. Даниела Станоевска - МЦСР 
7. Магдалена Поповска - образование 
8. Даниела Капушевска - здравство 
9. Мустафа Дуровски - немнозински заедници 
10. Јованка Пешначка - образование 
11. Васко Механџиски - ПО Пехчево 
12. Слободан Мицевски - вработување 
13. Елица Јовевска - општинска администрација 
14. Љупчо Каракашовски - општинска администрација 

 
Член 7 

Мандатот на членовите на општинскиот Совет за социјална заштита е 4 (четири) години. 
 

Член 8 
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 

општина Пехчево,, 
 
Бр.08-1635/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на Програма за еднакви можности на жените и мажите на општина 
Пехчево и работа на КЕМ за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Програма за еднакви можности на жените и мажите на општина Пехчево и работа на 
КЕМ за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана 
на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/8                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална смаоуправа („Службен Весник на РМ” 
бр. 5/02), член 14 став 1 и став 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените („Службен 
Весник на РМ” бр.6/12, 166/2014) и член 44 од Статутот на општина Пехчево („Службен Гласник на 
Општина Пехчево” бр. 06/2016 и 05/2019), а согласно Стратегијата за родова еднаквост на регионот 
Делчево, Берово и Пехчево за период 2020-2022 (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.09/2019) и 
Акцискиот план на општина Пехчево за имплементација на регионалната стратегија за родова 
еднаквост 2020-2022 бр.08-1288/1 од 27.09.2019 година, (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.09/2019)  
Советот на општина Пехчево на 26-та седница, одржана на ден  16.12.2019 година, донесе 

  
 

ПРОГРАМА 
за еднакви можности на жените и мажите на општина Пехчево 

и работа на КЕМ за 2020 година 
 
 

I. ПОЈДОВНА ОСНОВА НА ПРОГРАМАТА 

Врз основа на член 2 од Законот за еднакви можностина жените и мажите, општина Пехчево 
има обврска за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите во политичката, 
економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, граѓанската и било која област од 
општествениот живот. За остварување на оваа цел, општината, согласно одредбите од член 14 од овој 
Закон, помеѓу останатото е  должна да  изработи годишен план во кој ќе бидат утврдени мерките за 
унапредување на еднаквите можности на жените и мажите. 

Оваа Програма е усогласена со националните законски и стратешки определби како и со 
стратешките определби на Општина Пехчево. Програмата произлегува од воочените проблеми со кои 
се соочуваат жените во општина Пехчево како што се: семејното насилство, недостаток на 
згрижувачки капацитети за деца и стари лица, социјална исклученост на ранливите групи а особено 
жртвите на семејно насилство и самохраните мајки, недоволното учество на жените во процесите на 
одлучување на локално ниво и сл. 
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II.   ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 Основни цели на Програмата за еднаквите можности на жените и мажите на општина Пехчево 
и работа на КЕМ за 2020 година се: 

• Зајакнување на институционалните механизми за воведување на еднаквите можности на 
жените и мажите (ЕМЖМ) во приоритетните области во надлежност на општината (социјална 
заштита, образование,култура, спорт и сл.). 

• Промоција на родовата еднаквост како вредност, преку информативни кампањи , настани, 
манифестации и едукации. 

• Поголема вкученост на жените во процесите на идентификување приоритети и одлучување во 
општината.  

 
III.  ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ 

 
1. Човекови права и родова еднаквост 

Подобласт - Политика 
Подобласт - Родово базирано насилство 
Подобласт- Економија 
2.Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики 
3. Едукација на населението за родовата еднаквост и еднаквите можности на мажите и жените 

4. Институционален развој и организациско јакнење на Комисијата за еднакви можности 
во општина Пехчево 
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1. Човекови права и родова еднаквост - Подобласт – Политика 
 

 
ПРИОРИТЕТ 1: Зголемено учество на жените во Советот и комисиите на општината, во управните одбори и извршните раководни позиции 
на локалните институции;                          
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 1: Да се зголеми бројот на жени на одговорни функции за 10% до крајот на 2022 во однос состојбите во 2018 година во 
сектори и одделенија во општинската администрација така и во комисиите, правните и надзорните органи во локалните институции  
ОЦ 1.1. Зголемен број за 10% на жени советнички, членки на комисии, управни и надзорни органи во локални институции до крајот на 2022 
година, преку имплементација на едукативни работилници за родово сензибилизирање на раководните структури на политичките партии 

Проект Мерки/Активности Очекувани 
резултати 

Индикатор  Рок Можен 
реализатор 

Буџет 

Колку Извор Коментар 
1. Жените и 
мажите, 
пропорционално 
застапени - 
рамноправни 
партнери во 
Советот и 
комисиите на 
општината, во 
управните 
одбори и 
извршните 
раководни 
позиции на 
локалните 
институции во 
периодот 2020 -
2022 

•Изработка на план за 
спроведување на 
едукативни 
работилници 
•Организирање на 
едукативни 
работилници за 
раководните структури 
на партиите. 
•Годишна презентација 
на релевантни наоди и 
параметри во однос на 
учеството на жените во 
Советот и комисиите 
на општинaта, во 
управните одбори и 
извршните раководни 
позиции на локалните 
институции во Пехчево 

1.1 Изработен 
план за 
спроведување 
на едукативни 
работилници 

1.2 Организирана 
и спроведена  
една 
работилници 
во првата 
половина на 
2021год. 

1.3 Организирана 
и спроведена 
една годишна 
презнтација за 
промоција на 
состојби 
/податоци и 
информации/ 
поврзани со 
родовата 
еднаквост и 
бројот на жени  
вклучен во 
Советот и 

1.1.1 Подготвен план 
во предвидениот рок 
 
1.2.1 Број на 
организирани и 
спроведени 
работилници 
 
1.3.1. Зголемен број 
на жени на листите за 
советници на 
следните локалните 
избори (2021) за 10% 
во општината во 
однос на локалните 
избори во 2017 
 
1.3.2 Зголемен  е 
бројот на жени во 
раководните 
структури на 
локалните јавни 
институции за 10% 
во однос на 
состојбите 
констатирани во 

2020 -
2021 

-Општина 
Делчево 
-КЕМ 
-НВО 

30.000 -
Општина 
Пехчево 
-Донатор 
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комисиите на 
општините, во 
управните одбори 
и извршните 
раководни 
позиции на 
локалните 
институции 

декември 2018 

 
 

2. Човекови права и родова еднаквост - Подобласт – родово базирано насилство 
 
 

ПРИОРИТЕТ 2: Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базирано насилство 
 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 2: Да се зголеми довербата на граѓаните во институциите во однос на првенцијата и заштитата од родово 
базирано насилство до крајот на 2022 година. 
ОЦ 2.1: Најмалку 10% од вработените кадри во локалните институции да бидат едуцирани за навремено препознавање и соодветна реакција 
на формите на родово базирано насилство во општина Пехчево на годишно ниво, до крајот на 2022год. 
ОЦ 2.2:Вклучени најмалку 100 жени на годишно ниво во едукативни настани и активности/трибини, едукативни работилници/ за 
запознавање со заштитните механизми што ги нуди домашното законодавство за превенција и заштита од родово базирано насилство. 
ОЦ 2.3 Иницијатива за отворање на регионален шелтер центар за жртви од родово базирано насилство, до крајот на 2022 година 
Проект Мерки/Активности Очекувани 

резултати 
Индикатор  Рок Можен 

реализатор 
Буџет 
Колку Извор Коментар 
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2.  Едукација 
на 
вработените 
во локалните 
институции 
за навремено 
препознавањ
е на формите 
на родово 
базирано 
насилство во 
Општина 
Пехчево, во 
периодот 
2020 -2022 
 
 
 
 
 

•Спроведување на 
истражување 
утврдување на 
компетентноста  за 
препознавање на 
родово базирано 
насилство на 
кадрите од 
надлежните 
институции во 
Пехчево 
•Подготовка на план 
за спроведување на 
едукација за кадрите 
од надлежните 
институции  
•Избор место на 
одржување 
•Техничка помош 
•Избор на едукатор 
•Спроведување на 
едукација /трибини, 
работилници/ 

2.1. Спроведено 
едно истражувања  
/Инструмент: 
Анкета/ во 
општината  до 
крајот на 2020год. 
2.2. Подготвен 
план за едукација 
за родова 
еднаквост кој ќе 
вклучува: избор 
на место, 
техничка помош и 
избор на едукатор 
до крајот на 
јануари 2020г. 
2.3.  Едукативни 
настани во 
општината до 
крајот на 2020год. 
2.4. Најмалку 1/3 
од вработените во 
локалните 
институции да 
бидат вклучени во 
едукативните 
настани 

2.1.1 Број на 
спроведени 
истражувања 
 
 
2.2.1. Подготвен 
план во 
предвидениот рок 
 
 
 
 
 
 
2.3.1. Број на 
вработените во 
локалните 
институции кои 
биле вклучени во 
едукативните 
настани 

2020 
-2020 

КЕМ 
Општина 
Пехчево 
НВО 

20.000 Општина 
Пехчево 
НВО 
МТСП 

 

3.Едуцирани 
и силни - 
Вклучување 
на 100 жени 
од општината 
на годишно 
ниво во 
едукативно 
едукативни 
форми за 
промоција на 
заштитните 

•Спроведување на 
истражување за 
жртви од родово 
базирано насилство 
преку прибирање на 
податоци од Центар 
за социјална работа, 
образовните 
институции, НВО-и 
и други надлежни 
институци 
 

3.1 Спроведено 
едно истражувања 
за утврдување на 
бројот на жртви 
од родово 
базирано 
насилство во 
општината до 
крајот на 2020г. 
 
 
 

3.1.1 Број на 
спроведени 
истражувања 
3.1.2. Број на 
подготвени 
документи 
насловен  извештај 
и анализа од 
спроведено 
истражување за 
утврдување на 
бројот на жртви од 

2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦСР 
НВО 
КЕМ 

20.000 Општина 
Пехчево 
НВО 
МТСП 

За 30 жени 
– 
работилниц
а 10.000 
Експерт 
6.000 
Техничка 
поддршка 
4.000 
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механизми 
што ги нуди 
домашното 
законодавств
о за против 
родово 
базирано 
насилство. 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

родово базирано 
насилство 
 во предвидениот 
рок 
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3. Човекови права и родова еднаквост - Подобласт - економија 
 

 
 
 

ПРИОРИТЕТ 3: Економско јакнење и повисoк степен на искористување на економските права и можностите на жените од општина Пехчево 

СТРАТЕШКА ЦЕЛ 3:Економско јакнење на жените од општина Пехчево со намалување на стапката на невработеност кај жените за 
10% до крајот на 2021 година, преку поголемо искористување на правата и можностите што ги нудат надлежните институции (АППРМ) 
ОЦ 3.1. Вклучување и информирање за можностите на најмалку 50% од бројот на невработени жени од Општина Пехчево, во програмите и 
мерките на АВРМ, до крајот на 2021 година. 
Проект Мерки/Активности Очекувани 

резултати 
Индикатор  Рок Можен 

реализатор 
Буџет 
Колку Извор Коментар 

5. 
Информативно-
едукативна 
кампања за 
промоција на 
можностите за 
економска 
независност и 
зајакнување на 
жените преку 
намалување на 
стапката на 
невработеност кај 
жените за  
поголемо 
искористување на 
правата и 
можностите што 
ги нудат 
надлежните 
институции 

•Изработка на план за 
информативни 
работилници 
•Организирање на 
трибини со 
претставници на 
АВРМ, АППРМ за 
нивно вклучување во 
информативните 
работилници 
•Организирање и 
спроведување на 
информативните 
работилници (посебно 
за мерки за 
вработување, посебно 
за програми за 
дообразование, 
преквалификација и 
доквалификација) 
•Организирање на 
информативни 
настани за медиуми и 
јавноста 
•Медиумска 
промоција 

5.1.Спроведена 
информативно-
едукативна 
кампања за 
промоција на 
можностите за 
економска 
независност и 
зајакнување на 
жените 
 
 
 
 
5.2. Вклучени во 
информативни 
настани 
најмалку 50% од 
сите жени 
пријавени како 
баратели на 
работа во АВРМ 

5.1.1.Спроведена 
информативно-
едукативна 
кампања за 
промоција на 
можностите за 
економска 
независност и 
зајакнување на 
жените во 
предвидениот 
рок 
 
 
5.2.1. Процент 
на жени 
пријавени како 
баратели на 
работа во АВРМ 
кои како целна 
група биле 
вклучени во 
настани од 
кампањата 

2020 -АВРМ 
-Општина 
Пехчево 
-КЕМ 
-НВО 

30.000 
ден. 

Општина 
Пехчево 
-НВО 
-МТСП 

1.Работилница 
за 20 лица 
=10.000 ден 
 
2.Работилница 
за 40 лица 
=20.000 ден.  
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4. Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики 
ПРИОРИТЕТ 4: Активација на локалните административни единици (месни и урбани заедници), заради создавање на услови за учество 
на жените од маргинализираните групи и руралните средини во процеси за креирање и  имплементирање на локални јавни политики 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ 4: Активирање на најмалку 2/3 од локалните административни единици (месни и урбани заедници) во Пехчево до 
крајот на 2022, заради создавање на услови за учество на жените од маргинализираните групи и руралните средини во процеси за 
креирање и  имплементирање на локални јавни политики. 
ОЦ 4.1  Поттикнување на активните урбани заедници во Општина Пехчево,во создавање услови за едукација на 20% од жените од 
маргинализирани групи за нивно активно вклучување во процесите на креирање и имплементирање на локални јавни политики, во 
периодот март-јуни секоја година, до крајот на 2022. 
ОЦ 4.2 Поттикнување на активните месни заедници во Општина Пехчевово зимскиот период од 2020 до 2022 година, во создавање на 
услови за едукација на најмалку 40% од жените во руралните средини во активно вклучување во процесите на креирање и 
имплементирање на локалните јавни политики. 
Проект Мерки/Активн

ости 
Очекувани 
резултати 

Индикатор  Рок Можен 
реализатор 

Буџет 
Колку Извор Коментар 

6.Активни 
урбани заедници 
во Општина 
Пехчево, 
носители на 
социјалната 
инклузија на 
жените во 
креирањето и 
имплементацијат
а на локални 
јавни политики 

• Редовни 
шестмесечн
и 
информатив
но-
едукативни 
настани 

• Формирање 
на листи на 
жен 

• Подготовка 
и 
дистрибуциј
а на 
печатени и 
електронски 
информации 
за актуелни 
процеси за 
креирање, 
имплемента
ција и 
мониторинг 
на тековни 
локални 

6.1 Организи
рани 
шест 
едукатив
ни 
настани 
во 
Општина 
Пехчево 

6.2  
Вклучени 
најмалку 
60 жени 
од 
маргинал
изиранит
е групи 
во 
едукатив
ни 
настани 
за 
партицип
ација во 
процеси 

6.1.1 Вкупен број 
на жени вклучени  
во едукативни 
настани 
 
 
 
6.2.1. Број на 
вклучени жени по 
настан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.1. Број на 
подготвени  листи 
на жени во 

2020-
2022 

-Општина 
Пехчево 

20.000 
ден. 

Општина 
Пехчево 
-НВО 
-МТСП 
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настани, 
проекти, и 
политики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Подготовка 

и промоција 
на годишен 
извештај за 
вклученост 
на жените во 
регионот 

за 
креирање 
јавни 
политики 

6.3 Креирана 
една 
листи на 
жени кои 
биле 
вклучени 
во 
процеси 
за 
креирање 
јавни 
политики 
за 
Пехчево 

 
 
 
6.4 Подготве

ни 1000 
брошури 
за 
информи
рање за 
локални 
настани и 
проекти 
до крајот 
на 2022. 

6.5 Медиумс
ки 

афирмирани 
можности за 
партиципациј
а на жените 
при 

предвидениот рок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.1.Број на 
дистрибуирани 
брошури 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.1. Број на 
објави по медиуми 
6.5.2. Број на 
медиуми кои 
објавиле постви и 
информации 
6.5.3. Број на 
посети на ВЕБ 
сајтовите на 
медиумите 
 
 
 
 
 
 
6.6.1. Усвоен 
извештај од 
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креирање на 
локални 
јавни 
политики 
 
6..6.Подготве
н годишен 
извештај за 
вклученоста 
на жените од 
руралните 
средини во 
процеси на 
креирање на 
локални 
јавни 
политики 

советот на 
општината  до 
крајот на декември 
секоја година во 
периодот 2020 - 
2022 

7. Активни 
рурални 
заедници во 
Општина 
Пехчево 
носители на 
социјалната 
инклузија на 
жените во 
креирањето и 
имплементацијат
а на локални 
јавни политики 
 

• Редовни 
шестмесечн
и 
информатив
но-
едукативни 
настани 

 
• Формирање 

на листи на 
жени за 
учество на 
едукативни 
настани 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1Организир
ани 2 
едукативни 
настани во 
ОпштинаПех
чево 
 
7.2 Вклучени 
најмалку 60 
жени од 
руралните 
средини во 
едукативни 
настани за 
партиципациј
а во процеси 
за креирање 
јавни 
политики 
7.3 Креирани 
1 листи жени 
од руралните 

7.1.1Вкупен број 
на жени вклучен во 
едукативни 
настани 
 
 
 
 
7.2.1. Број на 
вклучени жени по 
настан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.1. Број на 
подготвени  листи 

2020-
2022 

Општина 
Пехчево, 
 НВО 

50.000 Општина 
Пехчево, 
НВО, 
Донатор 
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средини кои 
биле 
вклучени во 
процеси за 
креирање 
јавни 
политики за 
Пехчево 
7.4. 
Подготвени 
1000  
брошури  за 
информирањ
е од 
руралните 
средини за 
локални 
настани и 
проекти до 
крајот на 
2022. 
 

на жени во 
предвидениот рок 
 
 
 
 
 
 
7.4.1.Број на 
дистрибуирани 
брошури 



 
 

73

 • Подготовка 
и 
дистрибуциј
а на 
печатени и 
електронски 
информации 
за актуелни 
процеси за 
креирање, 
имплемента
ција и 
мониторинг 
на тековни 
локални 
настани, 
проекти и 
политики 

 
• Подготовка 

и промоција 
на годишен 
извештај за 
вклученост 
на жените во 
регионот 

7.5 
Медиумски 
афирмирани 
можности за 
партиципациј
а на жените 
од руралните 
средини при 
креирање на 
локални 
јавни 
политики 
 
 
 
7.6 
Подготвен 
годишен 
извештај на 
ниво на 
регион за 
вклученоста 
на жените од 
од руралните 
средини во 
процеси на 
креирање на 
локални 
јавни 
политики 

7.5.1. Број на 
објави по медиуми 
7.5.2. Број на 
медиуми кои 
објавиле постови и 
информации 
7.5.3.. Број на 
посети на ВЕБ 
сајтовите на 
медиумите 
 
 
 
 
 
7.6.1. Усвоен 
извештај од 
советите на 
општините до 
крајот на декември 
секоја година во 
периодот 2020 - 
2022 
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5. Едукација на населението за родовата еднаквост и еднаквите можности на мажите и жените 
 

ПРИОРИТЕТИ 
5. Родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта заради индиректна едукација на 

учениците 
6. Родова сензибилизација на сопствениците и оперативните менаџери од приватните мали и средни претпријатија од Пехчево 

СЦ 5 :Родова сензибилизација на најмалку 2/3 од наставниот кадар од општинските основни и средни училишта во Општина 
Пехчево, заради личен пример и индиректна едукација на учениците во однос на родовата еднаквост и еднаквите можности во 
периодот 2020 – 2022год. 
СЦ 6:Родова сензибилизација на сопственици и менаџери на мали и средни претпријатија во Општина Пехчево за подигнување на 
свеста кај вработените за родоварта еднаквост 
ОЦ  5.1 Да се креира програма за родова сензибилизација преку едукација на наставниот кадар од општинските основни и средни 
училишта во ОпштинаПехчево до крајот на 2020 година. 
ОЦ 5.2  Да се организираат најмалку 2 едукативни настана за родова еднакввост за најмалку 50 лица од ООУ и СОУ на годишно ниво 
во период од 2020 - 2022 година. 
ОЦ 6.1  Да се организираат најмалку 2 едукативни настана за родова еднаквост за менаџери и сопственици на мали и средни 
претријатија во период од 2020-2022 год. 
Проект Мерки/Активност

и 
Очекувани 
резултати 

Индикатор Рок Можен 
реализато

р 

Буџет 
Колку Од каде Комента

р 
8. Со едукација 
до родова 
сензибилизација 
на наставниот 
кадар од 
општинските 
основни и средни 
училишта од  
општината заради 
давање на личен 
пример и 
индиректна 
едукација на 
учениците 

• Подготовка на 
план за 
едукација 

• Обезбедување 
на 
консултанти/ед
укатори 

• Организирање 
на најмалку 2 
едукативни 
настани во 
основните и 
средното 
училиште, на 
годишно ниво, 
во предметниот 
период 

8.1 Изработен план 
за едукација до 
крајот на јануари 
2020 
8.2 Обезбедени 2 
едукатори /1 
социјален работник 
и 1 социолог/ 
 
 
 
 
 
 
8.3 Да бидат 
организирани 2 
едукативни настани 
во месеците мај и 
октомври во перодот 

8.1.1 
Подготвен 
план во 
предвидени
от рок 
8.2.1 Број 
на 
обезбедени 
едукатори 
со 
соодветен 
стручен 
профил во 
предвидени
от рок 
 
8.3.1 Број 
на 
организира

 
202
0 - 
202
2 

Општина 
Пехчево, 
Основни и 
средни 
училишта, 
НВО 

30.000 Општина 
Пехчево,  
НВО,  
Донатор 
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2020 -2022 во 
општина Пехчево 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Во  
едукативните 
настани да бидат 
вклучени најмалку 
50 лица годишно во 
ОпштинаПехчево 

ни настани 
8.3.2 
Вкупен 
број на 
лица од 
наставниот 
кадар од 
општински
те основни 
и средни 
училишта 
вклучен во 
едукативни 
настани 
8.4.1 Број 
на 
вклучени 
лица од 
наставниот 
кадар од 
општински
те основни 
и средни 
училишта 
по настан 

9. Со едукација 
до родова 
сензибилизација 
на сопственици и 
оперативни 
менаџери од мали 
и средни 
претпријатија за 
подигнување на 
свеста кај 
вработените за 
родовата 
еднаквост  
 

• Подготовка на 
план за 
едукација 

• Обезбедување 
на 
консултанти/ед
укатор 

• Организирање 
на најмалку 2 
едукативни 
настани за  
менаџери од 
мали и средни 
претпријатија 

9.1.Изработен план 
за едукација до 
крајот на јануари 
2020 
 
9.2. Обезбедени 2 
едукатори /1 
социјален работник 
и 1 социолог/ 
 
 
 
 
 

9.1.1 
Подготвен 
план во 
предвидени
от рок 
9.2.1 Број 
на 
обезбедени 
едукатори 
со 
соодветен 
стручен 
профил во 
предвидени

 
202
0 - 
202
2 

30.000 Општи
на 
Пехчев
о,НВО,
Донато
р 

20% од 
сопственицит
е  
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 за подигнување 
на свеста кај 
вработените за 
родовата 
еднаквост  

 
 

 
9.3 Да бидат 
организирани 2 
едукативни настани 
во месеците мај и 
октомври во перодот 
2020 -2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4. Во едукативните 
настани да бидат 
вклучени 20% од 
сопствениците и 
оперативните 
менаџери од 
приватните мали и 
средни 
претпријатија од 
Пехчево 

от рок 
 
 
9.3.1 Број 
на 
организира
ни настани 
 
9.3.2 
Вкупен 
број на 
лица од 
сопствениц
ите и 
оперативни
те 
менаџери 
од 
приватните 
мали и 
средни 
претпријат
ија од 
Пехчево 
вклучен во 
едукативни 
настани 
 
9.4.1 Број 
на 
вклучени 
сопствениц
ите и 
оперативни
те 
менаџери 
од 
приватните 
мали и 
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средни 
претпријат
ија од 
Пехчево по 
настан 

 
6. Институционален развој и организациско јакнење на Комисијата за еднакви можности во општина Пехчево 

 
ПРИОРИТЕТ 

7. Функционалност на Комисијата за еднакви можности од Општина Пехчево 
СЦ 7:  Подготовка на стратешки и оперативни програми, правила и процедури како основа за работа на КЕМ во Општина Пехчево 
ОЦ  7.1. Изработен деловник за работа на КЕМ од ОпштинаПехчево 
ОЦ 7.2  Изработена годишна програма на КЕМ за 2020 година врз основа на постоечките документи за Општина Пехчево 
ОЦ 7.3   Иницијатива за усвојување на годишните оперативни програми на КЕМ за Општина Пехчево до Советот на општината  
најдоцна до јануари 2020 г. 
ОЦ 7.4  Иницијатива за усвојување на Деловникот за работа на КЕМ на Општина Пехчево и вметнување на Деловникот за работа на 
КЕМ во Статутот на општината, најдоцна до Мај 2020 г. 
Проект Мерки/Активност

и 
Очекувани 
резултати 

Индикатор Рок Можен 
реализато

р 

Буџет 
Колку Од каде Комента

р 
10. Изработка на 
Деловник за 
работа на КЕМ од  
Пехчево за 
за 2020 до крајот 
на јануари 2020 

• Анализа на 
постоечките 
документи и 
законска 
регулатива 

• Работилница за 
изготвување на 
нацрт - Деловник 
за работа на КЕМ 
на Општина 
Пехчево 

• Техничка помош 
од општинската 
администрација 
за финализирање 
на нацрт - 
Деловникот за 
работа на КЕМ 
од Општина 

10.1 Изработен 
деловник за работа 
на КЕМ од 
Пехчево до крајот 
на јануари 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Изработена 
Годишна програма 
за работа на КЕМ 

10.1.1 
Изработен 
Деловник за 
работа на 
КЕМ од  
Пехчево во 
предвидениот 
рок 
10.1.2 
Усвоени 
Деловник за 
работа на 
КЕМ од 
Пехчево од 
страна  
општинскиот 
совет во 
предвидениот 
рок 

2019
-
2022 

Општина 
Пехчево, 
НВО 

90.000 Општина 
Пехчево, 
НВО, 
Донатор 
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Пехчево 
• Работилница за 
изработка на 
нацрт годишна 
оперативна 
програма на КЕМ 
за 
општинатаПехче
во 

• Техничка помош 
од општинската 
администрација 
за финализирање 
на годишната 
оперативна 
програма на КЕМ 
за Општина 
Пехчево 

• Креирање на 
пропратен 
документ за 
иницијатива до 
советниците на 
ОпштинаПехчево 
за усвојување на 
годишната 
оперативна 
програма на КЕМ 

• Лобирање кај 
претседателот на 
Советот за 
ставање на точка 
на дневен ред 

• Лобирање кај 
советниците за 
усвојување на 
годишната 
оперативна 
програми. 

одПехчево за 2020 
до крајот на 
јануари 2020 

10.2.1. 
Изработена 
годишни 
програми за 
работа на 
КЕМ од 
Пехчево за 
2020 во 
предвидениот 
рок 
10.2.2. 
Усвоена 
годишната 
програма за 
работа на  
КЕМ од 
Пехчево за 
2020 во 
предвидениот 
рок од 
општинскиот 
совет. 
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IV. ФИНАНСИРАЊЕ 

Финансирањето на активностите утврдени со оваа Програма ќе биде обезбедено од донации и средства од  Буџетот на 
Општина Пехчево. 
 За активностите од областите, што не ги опфаќа Програмата, а кои со својата актуелност, квалитет и општествен интерес ќе се 
појават дополнително во текот на 2020 година, ќе бидат предвидени дополнителни финансиски средства во Буџетот на Општина 
Пехчево. 
 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Предлагач на Програмата е Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Пехчево. 
Реализацијата и следењето на активностите од оваа Програма ќе се одвива преку одделение за правни, општи работи и јавни 

дејности при Општина Пехчево, а надзорот на спроведувањето ќе го врши Комисијата за еднакви можности на жените и мажите. 
 Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Пехчево“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бр.08-1636/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на програма за работа на советот на општина 
Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на програма за работа на советот на општина Пехчево за 2020 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 
16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/9                                             Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15, член 62 став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник 
на Република Македонија бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пехчево (Сл. 
Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), Советот на општина Пехчево на седницата 
одржана на ден 16.12.2019 година донесе: 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојувaње на програма за работа на советот на општина Пехчево за 2020 година 

 
 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува програмата за работа на советот за 2020 година. 
 
 

Член 2 
Програмата за работа на советот на општина Пехчево за 2020 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.08-1637/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на 
Р.Македонија бр 5/2002), член 30 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник 
на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019) и член 130 од Деловникот за работа на советот на 
општина Пехчево, Советот на општина Пехчево на седницата, одржана на 16.12.2019 година, донесе: 
 
 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на општина Пехчево за 2020 година 

 
 

 I. ОПШТ ДЕЛ 
 

Според надлежностите што се определени со Уставот на РСМ, Законот за локалната 
самоуправа, Стаутот и Деловникот за работа на Советот на општина Пехчево, Советот донесува 
Програма за работа за 2020 година. 

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 
2020 година согласно со надлежностите кои се во ингеренции на Советот. Програмата овозможува 
транспарентност во работата на општината и е отворена за постојано проширување и дополнување 
согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од општината.  
 

 
II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

 

Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - МАРТ 2020 година 
 
1. Завршна сметка на општина Пехчево за 2019 година  
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   
Донесува: Совет на општина Пехчево 
 
2. Донесување на програма за работа на Советот на општина Пехчево за 2020 година 
Изработува: Комисија за изготвување на програма за работа на советот на општина Пехчево 
Донесува: Совет на општина Пехчево 
Реализира: Совет на општина Пехчево                             
 
3. Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во 
општина Пехчево за 2020 година 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности,  заштита на животна средина и ЛЕР 
Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности. 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
Реализира: Општина Пехчево   
 
4. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 
2020 година 
Изработува: Одделение за инспекциски работи - Инспекторат 
Донесува: Совет на општина Пехчево 
Реализира: општина Пехчево 
5. Завршна сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2019 година 
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Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
6. Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2019 година 
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и животна средина  
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
7. Финансиски план за работа на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
Реализира ЈКП Комуналец - Пехчево 
 
8. Годишен план за јавни набавки за 2020 година на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
Реализира ЈКП Комуналец - Пехчево 
 
9. Завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2019 година 
Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
10. Извештај за работењето на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2019 година 
Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 
Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и животна средина  
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
11. Финансиски план за работа на ЈПУД ,,Равен,,  - Пехчево за 2020 година 
Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува; Совет на општина Пехчево 
Реализира ЈПУД Равен - Пехчево 
  
12. Усвојување на програма за одржување на јавно зеленило во општина  Пехчево за 2020 
година 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности заштита на животна средина и ЛЕР 
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна средина 
Усвојува:  Совет на општина Пехчево 
Реализира: Совет на општина Пехчево 
 
13. Усвојување на програма за изработка на Урбанистички планови во општина Пехчево за 
2020 година 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР 
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Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна                                                   
средина 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
Реализира: Совет на општина Пехчево 
 
14. Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна 
средина и ЛЕР за 2020 година 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 
Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна средина 
Усвојува:  Совет на општина Пехчево 
Реализира: Совет на општина Пехчево 
 
15. Усвојување на завршна сметка на матична библиотека ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2019 
година 
Изготвува: Стручна служба при матична библиотека ,,Кочо Рацин,, -   Пехчево 
Разгледува Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
16. Усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2019 година 
Изработува: Стручна служба при ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
17. Усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2019 година 
Изготвува: Стручна служба при Дом на културата Јане Сандански Пехчево 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува:Совет на општина Пехчево 
       
18. Усвојување на завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2019 година 
Изготвува: Стручна служба при ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
Разгледува Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
19. Усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 
учебната 2019/2020 година 
Изготвува: Стручна служба при ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
Разгледува Совет на општина Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево  
 
20. Програма за одбележување на значајни празници и настани за 2020 година 
Изготвува: Комисија за одбележување на значајни празници и настани. 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
Реализира: општина Пехчево 
  
21. Програма за изработка на Урбанистички планови на територијата на општина Пехчево за 
2020 година 
Изработува: одделение за урбанизам, комунални дејности заштита на животна средина и ЛЕР 
Донесува: Совет на општина Пехчево 
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Квартал Април - Јуни 2020 година 

 
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период Јануари - 
Март 2020 година 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
2. Измена и дополнување на Буџетот на општина Пехчево (Ребаланс на Буџет) за 2020 година 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
3. Извештај за зимското одржување на улиците во општина Пехчево за 2019-2020 година   
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево  
Разгледува:  Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 
Реализира: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
4. Информација за здравствената исправност на водата за пиење во општинскиот водовод  -  
Пехчево и чешмите во излетничките места во општина Пехчево за 2020 година 
Изготвува: ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во соработка  со ЈЗО  - ЗЗЗ Кочани 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
5. Извештај за работењето на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за периодот 2019 - 2020 година 
Изготвува:  ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
6. Извештај за работењето на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот 2019 - 2020 година 
Изготвува: ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
Усвојува:  Совет на општина Пехчево 
 
7. Информација за состојбата со градските гробишта во општина Пехчево за 2020 година 
Изготвува: ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
8. Информација за состојбата со спортската сала Јане Сандански, спортски терении и објекти 
во општина Пехчево, за 2020 година 
Изготвува:  ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
9. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во општина Пехчево во 
текот на 2020 год. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно постапките за 
нивно донесување; 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални рабти и животна средина и ЛЕР 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
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Kвартал Јули - Септември 2020 година 
 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период Април - Јуни 
2020 година; 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
2. Годишна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2020/2021 год  
Изготвува: ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
3. Годишна програма за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2020/2021 година 
Изготвува: ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
  
4. Извештај за реализација на средствата приберени по основ на комунална такса за јавно 
осветлување на општина Пехчево за периодот Јануари - Јуни 2020 година 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
5. Годишен извештај за Јавната безбедедност на подрачјето на општина Пехчево за 2020 година 
Изготвува: ПС - Берово, Полициско одделение Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
6. Информација за наплата на комуналните такси во 2020 год. 
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
 
7. Информација за состојбата со депонијата на територијата на општина Пехчево и предлог 
мерки за заштита 
Изготвува: Инспектор за комунални работи и заштита на животна средина во соработка со ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
8. Програма за одбележување на ,,7-ми Септември,, ден на ослободување на Пехчево за 2020 
година 
Изготвува: Комисија за одбележување на значајни настани 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
Квартал Октомври - Декември 2020 година 

 
1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за периодот Јули - 
Септември 2020 година 
Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
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2. Ребаланс на Буџетот на општина Пехчево за 2020 година 
Изготвува: Одделение финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
3. Предлог - Буџет на општина Пехчево за 2021 година 
Изготвува : Одделение за финансиски прашања 
Разгледува: Комисија за финансии и буџет 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
4. Програма за одржување на улиците во зимски услови во општина Пехчево за 2020/2021 
година 
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 
Усвојува: Совет на општина Пехчево 
 
           

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ 
 

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Пехчево се обработува 
нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2020 година. Советот ќе 
донесува нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период, како и 
нормативни акти што треба да се донесат од страна на Советот врз основа на прописите, што ќе бидат 
донесени во текот на 2020 година. 
 

 
 
IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ  

 
За извршување на Програмата за работа на Советот на општина Пехчево се задолжуваат 

предлагачите и изготвувачите да се придржуваат на роковите утврдени со програмата. Во текот на 
2020 година Советот на општината ќе ги разгледа и сите тековни прашања што спаѓаат во негова 
надлежност согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа. Извршувањето на Програмата на 
Советот на општина Пехчево ќе зависи од законските и пред се од финансиските предуслови на 
општината и на другите субјекти со кои се поврзани зацртаните активности од истата. 
 
 
 
      
Бр.08-1637/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската 
канцеларија - Пехчево за прво полугодие од 2019 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија - Пехчево 
за прво полугодие од 2019 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста 
седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/10                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 
05/2002), член 25 став 1 од Законот за полиција (Сл.весник на РМ бр.114/2006……...64/2018) и член 
30 став 1 точка 34 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 
05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 16.12.2019 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А  
за усвојување на Извештајот за работа на Полициската канцеларија - Пехчево  

за прво полугодие од 2019 година 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за работа на Полициската 

канцеларија Пехчево за прво полугодие од 2019 година. 
 

Член 2 
Извештајот за работа на Полициската канцеларија Пехчево за прво полугодие од 2019 година 

бр. 35.2.3-173/19, 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.08-1638/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за давање на времено користење движна ствар  
(Лада Нива) на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на времено користење движна ствар (Лада Нива) на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница 
одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/11                                            Градоначалник на  
16.12.2019 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 и 05/2019), Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на 16.12.2019 година, донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
за давање на времено користење движна ствар (Лада Нива),  

на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава на времено користење движна ствар, со 

следните карактеристики:   
ПМВ Марка - ЛАДА НИВА 
Година на производство - 2005 
Зафатнина на мотор - 1690 
Боја на каросерија - темно зелена / 3F  
Број на шасија XTA21214051779240  
Сила на мотор 59,5 KW 
Број на мотор 7923121 
Број на регистарски таблици: BE-4785-AB 
 

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 НИВА, 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.08-1639/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на иницијатива од ДИК Фагус ДООЕЛ Пехчево за 
измена и дополнување на дел од ДУП за град Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива од ДИК Фагус ДООЕЛ Пехчево за измена и 
дополнување на дел од ДУП за град Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и 
шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/12                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02) и член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 
бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево 
(Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата 
одржана на ден 16.12.2019 година донесе: 

О Д Л У К А 
за усвојување на иницијатива од ДИК Фагус ДООЕЛ Пехчево  

за измена и дополнување на дел од ДУП за град Пехчево 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево согласно законските одредби, ја усвојува иницијативата од ДИК 
ФАГУС ДООЕЛ Пехчево за измена и дополнување на дел од ДУП за град Пехчево. 
 

Член 2 
 Врз основа на член 21 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), изработката на измените и дополнувањата на 
дел од ДУП за град Пехчево ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.  

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-1640/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за давање на позитивно мислење за  
Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на позитивно мислење за Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 
16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/13                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02), член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево 
бр. 06/2016 и 05/2019) и член 26 став 4 од Закон за основно образование (Службен весник на РСМ 
бр.161/19), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 16.12.2019 година донесе: 
 

 
О Д Л У К А 

за давање на позитивно мислење за Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево дава позитивно мислење за Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево. 
 
 

Член 2 
 Статут на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево бр.01-307/1 од 04.12.2019 година, е составен ден 
од оваа одлука. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
Бр.08-1641/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 26 став (3) од Законот за основното образование („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 161/19), Училишниот одбор на Општинското основно училиште  „Ванчо Китанов“  - 
Пехчево, на седницата одржана на ден 03.12.2019 година, донесе  

 
 

С Т А Т У Т 
НА ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ  

„Ванчо Китанов“ - Пехчево 
 
 

I. OСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 1 
Со овој статут се уредуваат организацијата и вршењето на воспитно-образовната дејност, називот, 

седиштето, управувањето и раководењето, правата и обврските на учениците, правата и обврските на 
вработените и други прашања од значење за работа на општинско основното училиште. 

 
Член 2 

 Согласност на статутот на основното училиште дава Министерството за образование и наука (во 
натамошниот текст: Министерството). по претходно добиено позитивно мислење од основачот. 

 
Член 3 

(1) Воспитно-образовната работа во општинското основно училиштето се остварува на македонски јазик 
и неговото кирилско писмо.  

(2) За учениците на припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот 
јазик и неговото кирилско писмо, воспитно-образовната работа се изведува на јазикот и писмото на 
соодветната заедница. 

(3) Учениците од ставот (2) на овој член, задолжително го изучуваат и македонскиот јазик и неговото 
кирилско писмо. 

 

 

II. ПРАВНА ПОЛОЖБА НА ОПШТИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
 

Член 4 
(1) Името на Општинско основното училиште е: „Ванчо Китанов“ - Пехчево 
 (2)Седиштето на Општинското основно училиште „Ванчо Китанов“ - Пехчево е на ул. „Дамјан Груев“ 

бр.1 во Пехчево. 
(3) Скратен назив е ООУ „ Ванчо Китанов“. 
(4) Основното училиште во својот состав ги има следните подрачни училишта во    с.Црник, 

с.Панчарево,с.Умлена,с.Робово и во с.Чифлик е во мирување. 
 

Член 5 
(1) Печатот на училиштето го содржи името на Република Северна Македонија, називот и седиштето на 

училиштето и е во облик на круг со пречник од 32 мм, а во средината е грбот на Република Северна 
Македонија.  

(2) Штембилот е во правоаголна форма со ист текст како и печатот со тоа што се остава место за дата и 
број на предметот. 

Член 6 
(1) Со печатот и штембилот располага и го употребува секретарот на училиштето по дадено овластување 

од директорот или друго лице овластено од директорот. 
(2) Печатот се употребува исклучиво со потпис на директорот. 
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Член 7 

(1) Училиштето е основано со акт од 28.12.1973 година. 
 

Член 8 
Дејноста на училиштето е верифицирана со Решение бр.10-1432/3 од  12.06.1995 година издадено од 

страна на Министерството. 
 

Член 9 
(1) Општинско основното училиште „Ванчо Китанов“ – Пехчево има својство на правно лице, стекнато 

со уписот во Централен регистар на Република Северна Македонија. 
(2) Училиштето е запишано во централен регистарот на општинските основни училишта во 

Министерството и регистарот на општинските основни училишта што го води општината за своето подрачје. 
 

Член 10 
(1) Во правниот промет со трети лица училиштето учествува во свое име и за своја сметка. 
(2) За своите обврски настанати во правниот промет со трети лица училиштето одговара со сите свои 

средства – целосна одговорност. 
 

Член 11 
 (1) Општинско основното училиште „Ванчо Китанов“ - Пехчево го застапува и претставува директорот 
на училиштето. 
 (2) Во случај на отсуство на директорот училиштето го застапува односно претставува лице кое ќе го 
определи директорот.   
 (3) Директорот со писмено овластување може да овласти и други лица за превземање на одредени 
дејствија од своја надлежност. 
 

III. ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНА РАБОТА НА  ОПШТИНСКОТО    ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 
 

Член 12 
 (1) Во основното училиште воспитно-образовната работа се организира и остварува според наставен 
план и програми кои на предлог на Бирото за развој на образованието, ги утврдува министерот за образование 
и наука. 

(2) Наставниот план за основното образование содржи задолжителни и изборни предмети и часови за 
одделенската заедница, определeни со годишниот и неделниот број на часови за наставата одделно по 
задолжителните и изборните предмети, нивната распределба по одделенија. 

(3) Со наставниот план се определува и дополнителна и додатна настава, воннаставни активности и 
јазикот на кој се изведува наставата. 

(4) Со наставните програми се определуваат резултатите од учењето, основните поими, активностите и 
методите во наставата, стандардите за оценување на постигањата на учениците, условите за реализирање на 
наставната програма и нормативот за наставен кадар. 

(5) Наставата за учениците со попреченост во основните училишта се реализира според Индивидуален 
образовен план на наставните програми од ставот (6) на овој член или модифицирана наставна програма. 

(6) Индивидуален образовен план вклучува адаптации во резултатите од учењето на наставната 
програма, воведување специфични активности и методи што овозможуваат постигнување на резултатите од 
учењето. 

(7) Модифицираната наставна програма, наменета за учениците со комплексни потреби, се подготвува 
за секој воспитно-образовен период на основното образование и со неа се определуваат резултатите од учење 
базирани на компетенциите со кои треба да стекнат и развијат самостојност, личен развој и социјални односи. 

8) За одделни категории на ученици со попреченост се развиваат програми за стекнување специфични 
вештини, како: мобилност и ориентација во простор, изучување на Брајова азбука, развој на говорот, употреба 
на асистивна технологија за комуникација и друго. 
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IV. УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И УЧЕСТВО 

 
Член 13 

 (1) Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Учениците имаат право на 
ученичко организирање на ниво на паралелка и училиште. 

 (2) За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште, учениците се 
организираат во заедница на паралелка и ученички парламент. 

(3) Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедниците на паралелките. 
(4) Првото свикување на ученичкиот парламент го врши директорот на училиштето. 
(5) Ученичкиот парламент: 
- активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците,  
- го промовира ученичкиот активизам,  
- учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на учениците со посебни образовни 

потреби, во реализација на наставата и воннаставните активности,  
- учествува во подготовката на годишната програма за работа,  
- дава предлог активности за годишните програми за екскурзии,  
- дава предлози за воннаставни активности на училиштето,  
- дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард,  
- учествува во евалуацијата на работата на училиштето,  
- преку свои претставници учествува во советот на родители и наставничкиот совет и  
- организира и учествуваат во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено корисна 

работа.  
(6) Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на 

претставници од претседателите на заедниците на паралелките по пат на тајно гласање. 
(7) Ученичкиот правобранител се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во 

училиштето. Ученичкиот правобранител се избира со мнозинство гласови од учениците од седмо до деветто 
одделение, по пат на тајно гласање. 
 

Член 14 
(1) Начинот на ученичкото организирање е на начин што од редот на учениците во паралелка по пат на 

тајно гласање се избираат претседател на заедницата на паралелката и заменик на претседател на заедницата на 
паралелката. 

(2) Изборот на претседател на заедницата на паралелката и заменик на претседател на заедницата на 
паралелката се спроведува секоја година, заклучно со последната недела од месец септември во тековната 
учебната година.  

(3) На првиот одделенски час од учебната година одделенскиот раководител има обврска да ги 
информира учениците за процедурите на избор на претседател, заменик претседател и другите постојани и 
повремени тела на заедницата . 

(4) На вториот одделенски час од учебната година се пријавуваат кандидатите кај одделенскиот 
раководител.  

(5) На третиот одделенски час или пак на дополнителен час (час кој што би се организирал по 
редовната настава) се спроведува процедурата за избор на претседател на заедница на паралелка (непосредни 
избори). Изборот се спроведува доколку има присуство од 2/3 од вкупниот број на ученици.  

(6) Изборите за претседател на заедницата на паралелката и заменик на претседател на заедницата на 
паралелката се одржуваат во просторијата во која учениците го одржуваат класниот час, на ден определен со 
годишниот план и програма за работа на училиштето. 

(7) Секоја заедница од редот на учениците во паралелката избира постојани тела и повремени тела. 
Секој ученик, освен претседателот и заменик претседателот на заедницата, доброволно се определува во кое 
тело (постојано или привремено) сака да биде член. Претседателот и заменик претседателот на заедницата на 
паралелка ги запишуваат членовите во секое тело и списокот го чуваат во документацијата на заедницата.  

(8) За избран претседател на заедницата на паралелка се смета кандидатот кој има освоено најголем 
број гласови од вкупниот број на ученици од иста заедница на паралелка. Доколку повеќе кандидати освојат 
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ист, најголем број на гласови, се организира следен круг со кандидатите кои имаат освоен ист најголем број на 
гласови. За избран претседател во следниот круг се смета кандидатот кој има повеќе  гласови.  

(9) За заменик претседател на заедницата на паралелка се избира следниот кандидат со најголем број на 
гласови, од различен пол од претседателот, доколку постои таков кандидат. Доколку не постои, се избира 
наредниот кандидат со најголем број на гласови.  

(10) Претседателот на заедницата на паралелка се избира со мандат од една учебна година, со право на 
уште еден мандат. 

 
Член 15 

На претседателот на заедницата на паралелката мандатот пред истекот на рокот му престанува  во 
следниве случаи: 

- не ги извршува работните задачи;  
- не присуствува на состаноците или не свикува состаноци на заедницата на паралелката; 
- се отпише од училиштето; 
- подолго од месец  дена отсуствува од наставата; 
- по сопствено барање; 
- по барање на најмалку 2/3 од вкупниот број ученици во одделението, со доставени аргументи за 

неизвршување на задачите од страна на претседателот на одделението. 
- ако отсуствува на три последователни седници на ученичкиот парламент, односно во случај на негова 

спреченост, доколку отсуствува и неговиот заменик. 
 

Член 16 
(1) Доколку настапи предвремен престанок на мандат на претседател на заедницата на паралелката, се 

врши избор на нов претседател во рок од 20 дена од денот на престанокот на мандатот, по истата процедура.  
(2) Со престанокот на мандатот на претседателот на заедницата, престанува мандатот и на неговиот 

заменик. Доколку настапи предвремен престанок само на мандат на заменик-претседател на класната заедница, 
претседателот на заедницата предлага нов заменик, а него, со тајно гласање, го потврдува заедницата на 
паралелката со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.  

 
Член 17 

(1) Претседателот на заедницата на паралелката: 
- ги претставува учениците од заедницата на паралелката во ученичкиот парламент и пред другите 

органи на училиштето; 
- ги информира учениците од заедницата на паралелката за работите за кои се одлучува во ученичкиот 

парламент; 
- организира расправи во одделението за конкретни прашања и проблеми (по сопствена иницијатива 

или по иницијатива на другите ученици/чки); 
- присуствува на родителските средби; 
- се грижи за мирно решавање на споровите во класот; 
- соработува со претседателите на другите заедници на паралелки;  
- соработува со постојаните и повремените комисии и 
- учествува во работата на ученичкиот парламент; 
(2) Со цел успешно функционирање на заедницата претседателот ги извршува следните задачи: 
- првата недела после изборот на постојаните тела претседателот на заедницата на паралелка свикува 

состанок, на кој се изготвува план за работа кој се однесува на периодот од една учебна година. Планот за 
работа содржи предлог активности во кои ќе бидат вклучени сите членови на заедницата и  

- свикува најмалку еден состанок во месецот на кој е се разгледуваат тековните потреби на учениците 
од паралелката, се разговара за текот на спроведувањето на активностите од планот за работа и се договараат 
идни активности во согласност со потребите на учениците, како и може да се донесе и одлука за формирање на 
повремени тела за кој одделенската/класната заедница смета дека е неопходно нивно формирање.  
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Член 18 
(1) Претседателите на заедниците на паралелките се членови на ученичкиот парламент. 
(2) Мандатот на член во ученичкиот парламент е во траење од една учебна година,  со право на уште 

едем мандат. 
(3) Членството во ученичкиот парламент престанува со престанок на статусот на ученик, како и по 

негово барање. 
(4) Мандатот на претседател на ученичкиот парламент изнесува една учебна година, со право на уште 

едем мандат. 
 

Член 19 
(1) Конститутивната седница на ученичкиот парламент се одржува во последната работна недела во 

месец септември во тековната учебна година, односно веднаш по изборот на претседатели на заедници на 
паралелки.  

(2) Датумот на одржување на конститутивната седница се определува со годишниот план и програма за 
работа на училиштето. Со конститутивната седница на ученичкиот парламент претседава директорот на 
училиштето. 

(3) На конститутивната седница се избира комисија од тројца членови од редот на претседателите на 
училишните зеедници, која го спроведува изборот на претседател на ученички парламент.  

(4) Секој претседател на заедница на паралелка може да се кандидира за претседател на ученичкиот 
парламент, со поднесување на пријава до претседавачот со конститутивната седница (директорот на 
училиштето). Кандидатите терба да се презентираат себеси пред членовите на ученичкиот парламент и да ја 
изразат својата мотивација за претседател на ученички парламент, како и да ги презентираат своите идеи за 
застапување на интересите на сите ученици во училиштето. 

(5) Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на 
претставници од претседателите на заедниците на паралелките по пат на тајно гласање. 

(6) Гласањето може да се одржи само доколку на седницата се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број 
на претседатели на заедници на паралелкиа. 

(7) За претседател на ученичкиот парламент се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 
вкупниот број членови со право на глас. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на гласови, се 
организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран претседател во 
следниот круг се смета кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број членови со право на 
глас. Доколку ниту еден од кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број членови, постапката за 
избор на претседател на ученичкиот парламент се повторува.  

(8) По изборот на претседател на ученичкиот парламент, тој го презема раководењето на седницата на 
ученичкиот парламент. Претседателот на Ученичкиот парламент е член на Тим за училишна интеграција, кој 
што го формира директорот во насока на унапредување на мултикултурализмот, интеркултурализмот и 
меѓуетничката интеграција во училиштето. 

 
Член 20 

(1) На претседателот на ученичкиот парламент во неговата работа му помагаат заменик претседател кој 
се избира од редот на координатори на учебни години и секретар на ученичкиот парламент. 

(2) Постапката за изборот на заменик претседател и секретар на ученичкиот парламент се врши на ист 
начин како и изборот на претседател на ученички парламент. 

 
Член 21 

(1) На претседател на ученичкиот парламент мандатот му престанува пред истекот на мандатот, 
доколку: 

- тоа самиот го побара; 
- недоверба изгласаат 2/3 од претседателите на училишните зеедници; 
- му престане статусот на редовен ученик и  
- подолго од месец  дена отсуствува од наставата; 
(2) Доколку настапи предвремен престанок на мандатот на претседател на ученичкиот парламент, се 

спроведуваат нови избори во рок од 20 дена од денот на престанок на мандатот. 
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Член 22 
(1) Ученичкиот парламент работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш во текот на месецот, 

освен во месеците кога учениците се на годишен распуст. Во месеците кога учениците се на годишен распуст, 
седниците се одржуваат на барање на најмалку половина од вкупниот број на претседатели на заедници на 
паралелки. 
 (2) Седниците ги свикува претседателот на ученичкиот парламент. Претседателот на ученичкиот 
парламент е должен веднаш, а најдоцна во рок од два дена да свика седница на ученичкиот парламент доколку 
тоа го побараат најмалку половината од вкупниот број на претседатели на заедници на паралелки или 
директорот на училиштето. Ученичкиот парламент може да заседава и да одлучува доколку се присутни 
најмалку половина плус еден од вкупниот број на претседатели на заедници на паралелки. 
 (3) На седниците на ученичкиот парламент, без право на глас може да учествува секој ученик, 
директорот на училиштето, училишниот педагог, дефектолог, психолог, други стручни соработници и 
претставници на родителите од Советот на родители. 

 
Член 23 

Ученичкиот парламент: 
- активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците, 
- го промовира ученичкиот активизам, 
- учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на учениците со посебни образовни 

потреби, во реализација на наставата и воннаставните активности, 
- учествува во подготовката на годишната програма за работа,  
- дава предлог активности за годишните програми за екскурзии, 
- дава предлози за воннаставни активности на училиштето, 
- дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард,  
- учествува во евалуацијата на работата на училиштето, 
- преку свои претставници учествува во работата на училишниот одбор, советот на родители и 

наставничкиот совет, без право на глас, 
- организира и учествува во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено корисна 

работа. 
- ги донесува Правилникот за работа на заедницата на паралелки  и ученичкиот парламент, годишната 

програма за работа и други акти изработени од Координативното тело на ученичкиот парламент; 
- активно учествува во процесот на планирање на развојот на училиштето; 
- го промовира ученичкиот активизам преку едукативни содржини, тркалезни маси, дискусии, дебати, 

истражувања, хуманитарни и еколошки акции, културни и спортски манифестации; 
- pоднесува иницијативи и барања до училишните органи за подобрување на пристапот и квалитетот на 

образование во училишната установа 
- соработува со институциите и другите организации кои работат со младите и 
- промовира отчетност и транспарентност пред сите ученици преку јавно информирање за своите 

активности 
 

V. ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ, РОДИТЕЛИТЕ, ОДНОСНО СТАРАТЕЛИТЕ ВО УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА 
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ И НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
Член 24 

(1) Орган на управување на основното училиште е училишниот одбор. 
(2) Училишниот одбор на основното училиште е составен од седум члена и тоа: тројца претставници од 

наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од родителите, 
односно старателите на учениците и еден претставник од основачот. 

(3) На седниците на училишниот одбор, се покануваат и во неговата работа учествуваат, без право на 
глас и двајца претставници на учениците избрани од ученичкиот парламент. 



 
 

104

(4) Членовите на училишниот одбор не смеат меѓусебно и со директорот на училиштето да бидат во 
роднинска врска по права линија во било кој степен, односно странична линија до трет степен за што сите 
членови потпишуваат изјава. 

(5) Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот на претставниците на 
родителите е за период до завршување на основното образование на нивното дете, но не подолго од три 
години. 

 (7) Одлуките на училишниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
училишниот одбор. 

(8) Директорот на училиштето не учествува во работата на училишниот одбор, но за работи кои се од 
значење за подобрување на воспитно образовниот процес во училиштето може да биде поканет од страна на 
претседателот на училишниот одбор, односно од страна на две третини од членовите на училишниот одбор. 

 
Член 25 

Училишниот одбор расправа и одлучува по прашања во врска со работата на училиштето кои се во 
негова надлежност и се утврдени со закон, подзаконски акти и нормативни акти на училиштето.  
 

Член 26 
(1) Претставниците од наставниците, стручните соработници и воспитувачите во училишниот одбор ги 

избира наставничкиот совет со тајно гласање. 
(2) Наставничкиот совет се состанува на крајот од учебната година во која завршува мандатот на 

членовите на училишниот одбор и на наставниците, стручните соработници и воспитувачите им се дава 
можност да ја презентираат својата кандидатура за член на училиштен одбор, по што се пристапува кон тајно 
гласање. 

(3) За избран член на училишниот одбор се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 
вкупниот број членови на наставничкиот совет. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на 
гласови, се организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран член во 
следниот круг се смета кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број членови на 
наставничкиот совет. Доколку ниту еден од кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број 
членови, постапката за избор на член на училишниот одбор се повторува.  

(4) По извршениот избор наставничкиот совет доставува известување до актуелниот претседател на 
училишниот одбор и до директорот на училиштето за избраните кандидати. 

 
Член 27 

(1) Претставниците на родителите, односно старателите на учениците во училишниот одбор ги избира 
советот на родителите со тајно гласање. 

(2) Совет на родители се состанува на крајот од учебната година во која завршува мандатот на 
членовите на училишниот одбор и на родителите, односно старателите им се дава можност да ја презентираат 
својата кандидатура пред Советот на родители, по што се врши избор по пат на тајно гласање.  

(3) За избран член на училишниот одбор се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 
вкупниот број членови со право на глас. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на гласови, се 
организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран член во следниот 
круг се смета кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број членови. Доколку ниту еден од 
кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број членови, постапката за избор на член на 
училишниот одбор се повторува.  

(4) По направениот избор советот на родители доставува известување до актуелниот претседател на 
училишниот одбор и до директорот на училиштето за избраните кандидати. 

 
Член 28 

(1) Претставниците од учениците во училишниот одбор ги избира училишниот парламент од редот на 
своите членови, со тајно гласање. 

 (2) Училишниот парламент се состанува на крајот од учебната година во која завршува мандатот на 
членовите на училишниот одбор и на членовите на ученичкиот парламент им се дава можност да ја 
презентираат својата кандидатура пред Ученичкиот парламент, по што се врши избор по пат на тајно гласање.  



 
 

105

(3) За избран член на училишниот одбор се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 
вкупниот број членови со право на глас. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на гласови, се 
организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран член во следниот 
круг се смета кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број членови. Доколку ниту еден од 
кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број членови, постапката за избор на член на 
училишниот одбор се повторува.  

(4) По направениот избор ученичкиот парламент доставува известување до актуелниот претседател на 
училишниот одбор и до директорот на училиштето за избраните кандидати. 
 

Член 29 
Претставниците на основачот ги именува односно разрешува Советот на општината. 

 
Член 30 

Претставниците на родителите, односно старателите на учениците и од основачот не можат да бидат 
именувани односно избирани од редот на вработените во училиштето. 
 

Член 31 
(1) Мандатот на членовите на училишниот одбор започнува од денот на неговото конституирање. 
(2) Конститутивната седница на училишниот одбор ја свикува и до изборот на претседател, претседава 

најстариот претставник во училишниот одбор. 
(3) Училишниот одбор од редот на своите членови - претставници од родителите, односно старателите 

избира претседател со мнозинство гласови од вкупниот број членови, по пат на тајно гласање. 
(4) За претседател на училишниот одбор се смета кандидатот кој освоил најголем број на гласови од 

вкупниот број членови со право на глас. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на гласови, се 
организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран претседател во 
следниот круг се смета кандидатот кој има освоено најмногу гласови од вкупниот број членови со право на 
глас. Доколку ниту еден од кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број членови, постапката за 
избор на претседател на училишниот одбор се повторува.  

(5) Постапката за изборот на заменик претседател на училишниот одбор се врши на ист начин како и 
изборот на претседател на училишниот одбор. 

(6) За заменик претседател на училишниот одбор се избира член од редот на претставници од 
родителите, односно старателите на учениците. 

 
Член 32 

(1) Училишниот одбор работи на седници. 
(2) Седницата на одборот се свикува по потреба, но најмалку еднаш во месецот. 
 

Член 33 
(1) Седниците на училишниот одбор ги свикува и со нив раководи претседателот.  
(2) Во отсуство на претседателот со седницата раководи заменик - претседателот на училишниот одбор. 
(3) Седниците на училишниот одбор ги свикува неговиот претседателот и тоа: 
-  по своја иницијатива;  
-  по барање на директорот на училиштето;  
- по барање на една третина од вкупниот број членови на училишниот одбор;  
- по барање на една третина од вкупниот број вработени во училиштето;  
- по барање на советот на родители во училиштето и 
- по барање на ученичкиот парламент на училиштето. 
 

Член 34 
(1) Училишниот одбор може да работи само ако се присутни повеќе од половина членови. 
(2) Ако нема доволен број членови за одржување на седницата, таа се одложува. 
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(3) По констатирањето на мнозинството присутни членови, претседателот на училишниот одбор ја 
отвора седницата и го чита дневниот ред, ги повикува членовите да се изјаснат за него или да дадат свои 
предлози за евентуални измени или дополнувања. 

 
Член 35 

(1) Претседателот на одборот им дава збор на членовите за дискусија.  
(2) Доколку оцени дека расправата по одредени точки ќе трае подолго време претседателот може да ја 

ограничи дискусијата. 
 

Член 36 
(1) По завршувањето на дискусијата по одредена точка од дневниот ред, претседателот формира 

заклучок, став или ја соопштува одлуката која треба да се донесе, а потоа се врши гласање. 
 (2) Доколку се донесе заклучок, став или одлука, претседателот го чита и го прогласува за донесен.  
(3) Донесените заклучоци, ставови или одлуки на училишниот одбор се издвојуваат во посебен 

документ кој го потпишува претседателот на училишниот одбор, а потоа се архивира и објавува. 
 

Член 37 
(1) Од седницата на училишниот одбор се води записник. Записникот го води секретарот на 

училиштето.  
(2) Во записникот се запишува терминот на одржување на седницата, бројот на присутните, односно 

отсутните членови, дневниот ред, во кратки црти дискусиите, предлозите и нивните предлагачи, изгласаните/ 
неизгласаните заклучоци, ставови и одлуки. 

(3) Записникот се чита, корегира и усвојува на првата наредна седница на Училишниот одбор, а го 
потпишуваат претседателот и записничарот. 
 

Член 38 
(1) Заклучоците, ставовите и одлуките на училишниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од 

вкупниот број членови на училишниот одбор кои имаат право на одлучување. 
(2) Гласањето, по правило е јавно, а ако училишниот одбор одлучи може да гласа и тајно за одделни 

точки од дневниот ред.  
(3) Гласовите од јавното или од тајното гласање се запишуваат во записникот. 

 
Член 39 

(1) Редот на седницата го одржува претседателот на училишниот одбор.  
(2) Доколку некој од членовите на училишниот одбор или друго лице ја попречува работата, 

претседателот е должен да го опомене.  
(3) Ако и по опомената лицето продолжи со попречувањето на работата, претседателот треба да го 

замоли да ја напушти седницата.  
(4) Доколку не се отстранат пречките за нормална работа, претседателот ја прекинува седницата за 15 

минути или ја презакажува седницата за друг термин. 
 

Член 40 
(1) Со одобрение на претседателот на училишниот одбор  на седницата може да присуствуваат 

заинтересирани вработени во училиштето или други лица. 
(2) Ако за истото не се согласат останатите членови на училишниот одбор, се пристапува кон гласање. 

 
Член 41 

Ако по причините наведени во член 39 заради постапување на член на училишниот одбор два пати се 
прекине седницата или ако член на Училишниот одбор три пати неоправдано отсуствува од седница, 
претседателот на училишниот одбор е должен да покрене постапка за негово отповикување и избирање на нов 
член. 
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VI.  ПОСТАПКА КОЈА ЈА ВОДИ КОМИСИЈАТА ПРИ ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО 
УЧИЛИШТЕ 

 
Член 42 

 (1) Пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за избор на директор на основното училиште ги 
доставуваат потребните документи до училишниот одбор.   

(2) Училишниот одбор, од редот на своите членови формира комисија, составена од три члена, којa ja 
прегледува пристигнатата документација по јавниот оглас. 

(3) Комисијата од став 2 на овој член е должна во рок од пет дена по завршувањето на јавниот оглас да 
ги разгледа пристигнатите документи. 

(4) Комисијата во рок од три дена од денот на разгледувањето на пристигнатите документи, на 
кандидатите кои не ги исполнуваат бараните условите наведени во јавниот оглас, треба да им ги врати 
приложените докумени заедно со писмено образложение, а за кандидатите кои ги исполнуваат условите да 
изготви список и со доставената документација да ги достави до училишниот одбор. 

(5) Училишниот одбор од кандидатите кои ги исполнуваат условите може да побара да достават и 
дополнителни документи како: 

- биографија; 
- елаборат за работа; 
- програмски определби; 
- сертификати, награди, пофалби и слично. 
(6) Училишниот одбор и претставникот од Бирото вршат интервју со кандидатите кои ги исполнуваат 

условите. 
(7) Училишниот одбор, по извршеното интервју со кандидатите, пристапува кон тајно гласање со 

гласачки листови. На гласачките листови се името и презимето на секој од кандидатите, а редоследот е по 
азбучен ред согласно презимињата на кандидатите. 

(8) Претседателотј од членовите на училишниот одбор гласааат со заокружување на еден од 
кандидатите на гласачкото ливче.  

(9) По завршувањето на гласањето се врши броење на гласовите и истото се констатира и запишува во 
записникот. 

(10) За избран кандидат за директор се смета кандидатот кој освоил мнозинство од гласовите од 
вкупниот број членови на училишниот одбор. Доколку повеќе кандидати освојат ист, најголем број на гласови, 
се организира следен круг со кандидатите кои имаат ист најголем број на гласови. За избран кандидат во 
следниот круг се смета кандидатот кој има освоено мнозинство од гласовите од вкупниот број членови на 
училишниот одбор. Доколку ниту еден од кандидатите не освои мнозинство гласови од вкупниот број членови, 
постапката за избор на се повторува. 

(11) Училишниот одбор во рок од седум дена од извршениот разговор со кандидатите кои конкурирале, 
на градоначалникот на општината му го предлага кандидатот кој добил мнозинство од гласовите од вкупниот 
број од членовите на училишниот одбор. 

 
VII. ПОЧЕТОК И ЗАВРШЕТОК НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДНЕВНИОТ И 

ГОДИШНИОТ ОДМОР 
 

Член 43 
(1) Воспитно-образовната работа на наставниците, стручните соработници и воспитувачите се остварува 

во рамки на 40 часовна работна недела според наставните планови и програми утврдени со годишната 
програма за работа на училиштето, а согласно Законот за основното образование и подзаконски акти донесени 
од страна на министерот. 

(2) Работното време на наставниците, стручните соработници и воспитувачите во централното училиште 
и во подрачните училишта во с.Умлена, с.Робово и с.Панчарево се реализира во една смена. 

(3) Смената за наставниците започнува во 8:00 и завршува во 14:00 часот. 
(4) Работното време на наставниците и воспитувачите во подрачното училиште во с.Црник се реализира 

во две смени. 
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(5) Првата смена за наставниците  започнува во 7.15 и завршува во 13.15 часот, а втората смена  во 12:30 
и завршува во 18:30 часот. 

(6) Работното време на стручните соработници и вработените кои вршат административни работи во 
текот на неделата изнесува 40 часа, со работното време од 07:00 часот до 15:00. 

(7) Работното време на техничкиот персонал се организира во една смена и тоа од 08 часот до 16 часот, а 
работното време за техничкиот персонал со неполно работно време е од 12 часот до 16 часот. 

 (8) Работното време на техничкиот персонал во подрачното училиште во с.Црник  се организира во две 
смени и тоа од 7:00 часот до 15:00 часот и од 12:00 часот до                      20:00 часот. 

 (11) Дневниот одмор на наставниците и воспитувачите се реализира со одморите помеѓу наставните 
часови согласно распоредот на часови. 

 (12) Дневниот одмор на стручните соработници и вработените кои вршат административно-технички 
работи изнесува 30 минути. 
 

Член 44 
(1) Вработените годишниот одмор го користат за време на летниот распуст на учениците. 
(2) Должината на годишниот одмор на наставниците, воспитувачите, стручните соработници и вработени 

кои вршат администартивно-технички работи се утврдува согласно Закон за работни односи и Колективниот 
договор за основно образование. 

  
VIII. ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА 

 
Член 45 

(1) За наставник којшто не го почитува распоредот на работното време и прави потешки прекршувања на 
Етичкиот кодекс за наставниците и стручните соработници се поведува дисциплинска постапка.  

(2) Дисциплинска постапка ја води дисциплинска комисија, која ја формира директорот на училиштето. 
(3) Дисциплинската комисија е составена од три члена. 
(4) Членовите имаат свои заменици.  
(5) Претседателот на дисциплинската комисија е од редот на наставниците, еден член е да редот на 

стручните соработници и еден член е од редот на наставниците во училиштето. 
(6) Дисциплинската постапка се спроведува врз начелото на праведност и сослушување од страна на 

дисциплинската комисијата.    
(7) Со цел индивидуализација во определувањето на дисциплинските мерки, се води сметка за 

приспособување на изречената мерка според тежината на сторената дисциплинска повреда. 
 

Член 46 
(1) Дисциплинската постапка се поведува со писмено барање.  
(2) Писменото барање се предава во архивата училиштето, која ја доставува до директорот на 

училиштето. 
(3) Барање за поведување на дисциплинска постапка може да поднесе директор, наставник, стручен 

соработник, други вработени училиштето, ученик, родител/старател на ученик во училиштето.  
 

Член 47 
Барањето за поведување на постапката се поднесува во писмена форма и мора да содржи: име и презиме 

на лицето што ја пријавува дисциплинската повреда; податоци за сторителот на повредата; опис на настанот и 
докази за утврдување одговорност. 

 
Член 48 

(1) Врз основа на писменото барање за поведување на постапката, најдоцна во рок од три работни дена од 
денот на приемот на барањето за поведување на дисциплинска постапка, директорот со решение формира 
дисциплинска комисија. 

(2) Дисциплинската комисија, најдоцна во рок од три работни дена од денот на нејзиното формирање, 
донесува решение за поведување на  дисциплинска постапка. 
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(3) Решението од став 2 на овој член се доставува до подносителот на барањето за поведување на 
постапката и до лицето против кое се поведува дисциплинската постапка - на рака или со препорачана пратка 
на домашна адреса. 

 
Член 49 

(1) Пред изрекувањето на дисциплинската мерка, лицето против кое се поведува дисциплинската 
постапка се сослушува во врска со настанот од страна на дисциплинската комисија.  

(2) Лицето против кое се поведува дисциплинската постапка за сосолушувањето се известува усно или со 
покана преку препорачана пратка на домашна адреса. 

(3) Доколку лицето против кое се поведува дисциплинската постапка не се појави пред дисциплинската 
комисија и не го оправда отсуството, комисијата ќе донесе соодветна одлука врз основа на достапниот доказен 
материјал. 

(4) Доколку лицето против кое се поведува дисциплинската постапка поднел писмена изјава преку 
архивата на училиштето до дисциплинската комисија, таа цени дали неговото повикување е неопходно. 

 
Член 50 

(1) Дисциплинската комисија, може да донесе една од следниве одлуки: 
- отфрлање на барањето за поведување на постапката поради застареност, или 
- одбивање на барањето поради недоволно докази за сторена дисциплинска повреда, или 
- предлог за изрекување на дисциплинска мерка. 

          (2) Врз основа на одлуката на дисциплинската комисија, директорот на училиштето донесува соодветно 
решение. 

 
Член 51 

(1) Донесеното решение од став 2 на член 50 од овој статут се доставува на лично на рака или по 
препорачана пратка на домашна адреса до подносителот на барањето и до лицето против кое била поведена 
дисциплинската постапка. 

(2) Решението за изрекување на дисциплинска мерка се чува во досието на лицето на кое му е изречена 
дисциплинска мерка. 

Член 52 
 Против решението за изрекување на дисциплинска мерка, лицето на кое му е изречена дисциплинска 

мерка може да поднесе жалба до училишниот одбор, како второстепен дисциплински орган, во рок од осум 
дена од денот на прием на решението за изрекување на дисциплинската мерка. 

 
Член 53 

Училишниот одбор ја разгледува жалбата на првата седница по поднесувањето жалбата и може да донесе 
одлука со која: 

- го потврдува решението за изрекување дисциплинска мерка донесена од директорот; 
- ја отфрла  жалбата како недозволена или ненавремена; 
- ја прифаќа жалбата како основана и го преиначува диспозитивот на решението за изрекување 

дисциплинска мерка. 
 

Член 54 
 Покренувањето на дисциплинската постапка застарува во рок од шест месеци од сторувањето, односно 

30 дена од дознавањето за сторената дисциплинска повреда. Дисциплинската постапка е итна. 
 
 

IX.  ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО И НЕГОВИТЕ ОРГАНИ 
 

Член 55 
(1) Работата на училиштето и неговите органи е јавна. 
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(2) Училиштето е должно да обезбеди редовно, благовремено и потполно известување на барање на 
вработените во училиштето, родителите, учениците и сите други заинтересирани странки за работата на 
училиштето. 

(3) За работата на училиштето и неговите органите вработените се информираат преку огласна табла. 
(4) Информирањето го врши директорот, училишниот одбор, т парламент и советот на родители. 

Член 56 
 Информирањето може да се врши и преку издавање на училишен весник, билтен и слично. 
 

X. ОДБРАНА 
 

Член 57 
(1) Во воена состојаба училиштето продолжува со остварување на воспитно-образовната дејност, 

заради што во рамките на своето редовно работење во мирни услови, во согласнот со Законот за одбрана и 
другите прописи спроведува соодветни подготовки и изработува документи за работа во воена состојба. 

(2) Со спроведувањето на подготовките и изработката на документите за работа во воена состојба 
раководи директорот на училиштето. 

 
Член 58 

Зради заштита на тајните податоци и информации од областа на одбраната, училиштето спроведува 
мерки за заштита на тајноста на податоците од значење за одбраната. 

 
XI. ДЕЛОВНА ТАЈНА 

 
Член 59 

 Заради заштита на интересите на училиштето и пошироката заедница во училиштето се превземаат 
мерки за чувањето, ракувањето и соопштувањето на податоците класифицирани како деловна тајна. 
 

Член 60 
 (1) Сите податоци и документи што претставуваат деловна тајна задолжително имаат ознака 
„доверливо“ или „строго доверливо“. 
 (2) Обрврската за чување деловна тајна трае се додека директорот на училиштето или органот кој ги 
доставил податоците не даде согласност за ослободување од чување на деловната тајна. 

 
Член 61 

 Податоците и документите класифицирани како деловна тајна се заведуваат во посебен деловен 
протокол и како такви се архивираат. 
 

Член 62 
 (1) Податоците и документите класифицирани како деловна тајна се чуваат во посебно определена 
просторија, нив ги чува и со нив ракува вработен овластен од директорот на училиштето, со посебно решение. 
 (2) Заверувањето, архивирањето, уништувањето на материјалите кои претставуваат деловна тајна го 
извршува директорот на училиштето по наредба на надлежен орган. 
 (3) Оддавањето на деловната тајна претставува тешка повреда на работната должност.  

 
XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 63 

 (1) Статутот и другите општи акти на училиштето ги донесува училишниот одбор на училиштето. 
 (2) Статутот се смета за донесен ако за него гласале повеќе од половината од членовите на училишниот 
одбор. 
 

Член 64 
Постапката за измени и дополнување на статутот е иста како и постапката за негово донесување. 
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Член 65 

Општите и посебните акти донесени од страна на училиштето треба да се усогласат со овој статут во 
рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.  

 
Член 66 

Со денот на влегување во сила на овој статут престанува да важи Статутот број 01-189/3 од 25.11.2016 
година и Статутарната одлука за изменување и дополнување на статутот бр.01-108/1 oд 04.04.2019 год. 

 
Член 67 

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на огласната табла на училиштето, ќе 
се објави по добивањето на согласност од Министерството за образование и наука, а по претходно добиено 
позитивно мислење од основачот. 

 
 

           
                                П Р Е Т С Е Д А Т Е Л  

НА УЧИЛИШЕН ОДБОР, 
                 Виолета Ѓорѓиевска 
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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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Интегриран план за локален развој на  
општина Пехчево 2019-2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Интегриран план за локален развој на општина Пехчево 
2019-2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на 
ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/14                                            Градоначалник на  
16.12.2019 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.5/02) 
и член 30 став 1 точка 10 од Статутот на општина Пехчево ("Сл.Гласник на општина Пехчево" 
бр.06/16 и 05/2019), Советот на општина Пехчево на 26-та седница одржана на ден 16.12.2019 година 
донесе:  
 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Интегриран план за локален развој на општина Пехчево  

2019 – 2022 година 
 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се усвојува Интегрираниот план за локален развој на општина Пехчево 2019 - 
2022 година. 
 

Член 2 
 Интегрираниот план за локален развој на општина Пехчево 2019 – 2022 година е изработен од 
страна на Единицата за управување со локалниот развој на општина Пехчево со финансиска 
поддршка на проектот "Унапредување на општинското владеење" финансиран од Европската Унија и 
спроведуван од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во партнерство со 
Министерството за локална самоуправа и Министерството за финансии. 

 
 

Член 8 
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 

општина Пехчево,, 
 
Бр.08-1642/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на годишен извештај за работа на  
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2019 година и Програма за работа на 

ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - 
Пехчево за 2019 година и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 година, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/15                                            Градоначалник на  
16.12.2019 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 и 
05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 16.12.2019 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишен извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2019 година 

и Програма за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува годишниот извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо 

Рацин,, - Пехчево за 2019 година и Програмата за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 
година; 

 
 

Член 2 
Годишниот извештај за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2019 година и 

Програмата за работа на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2020 година бр.05-47/1 од 06.11.2019 
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.08-1643/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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Извештај за работа на Општинска установа-Матична библиотека 
„Кочо Рацин“ - Пехчево 2019 

 
ВОВЕД 

 
Градската библиотека во Пехчево го носи името според познатиот македонски поет и 

револуционер Кочо Рацин. Се наоѓа во центарот на градот и опфаќа површина од 100м2. Во 1966 
година во регистерот на тогашниот окружен стопански суд во Штип е заведено решението за 
регистрирање на матична библиотека „Кочо Рацин“ - Пехчево. Оваа година се навршуваат 53 години 
од овој значаен настан, во кој што библиотеката како институција од областа на културата успешно 
делуваше на полето на популаризацијата на книгата и на нејзините литературни и општо образовни 
цели. Во овој изминат период оваа институција претставуваше респектабилно културно седиште, низ 
кое што многу генерации од различни возрасти се воодушевувале од магичноста на пишуваниот збор 
и ги правеле првите чекори во своето општо образовно надградување и едукација. 
 Важно е да се спомене дека библиотеката поседува примероци од книги уште од 1924 година, 
на кои што постои штембил: 
 „Читаоница – матица пехчевска“, што значи дека уште пред 95 години во Пехчево постоела 
читална во која што зрачела искрата на образованието и културата. Во библиотеката годишно се 
зачленуваат од 150 до 200 членови, а структурата на членовите е различна. Имено најголемиот дел од 
читателите се ученици од основното и средното образование како и студенти и тоа околу 80%. 
Остатокот од 20% се повозрасни читатели кои земаат слободна литература најчесто белетристика, но 
и земаат литература која е наменета за најмладата популација, за дечињата од предшколска возраст. 
Има читатели кои не се зачленети, но постојано ја посетуваат библиотеката и го читаат дневниот 
печат кој редовно се набавува како што е „Вечер“, „Нова Македонија“, „Слободен печат“. 
 Библиотеката иако е мала по површина располага со богат книжен фонд. Поседува литература 
од најразлични жанрови и тоа задолжителни лектирни изданија и тоа од прво одделение, па се до 
четврта година средно образование, како и голем број на белетристика. Со оглед на тоа дека е 
културна установа по разни поводи организира литературни читања, распишува конкурси од областа 
на поезијата и прозата. Прави промоции на книги и други културни збиднувања. Библиотеката е 
културна институција која била, која е и ќе биде една од светлите точки во Пехчево. 
  
 Слободно може да се каже дека во нашето мало место каде што изборот за забава, или 
користењето на слободно време е многу ограничен,библиотеката е една од малобројните места каде 
што може корисно да се помине дел од слободното време на граѓаните, а посебно на младата 
генерација кои наоѓаат катче за контакт со книгата, или други содржини. Библиотеката како културно 
средиште допринесува  низ контактот со книгите  и останатите содржини да се подигне 
општообразовното, културното  и стручното ниво во нашиот град и околината. 
 Општинската установа – Матична библиотека „Кочо Рацин“ - Пехчево како општинска 
институција од областа на културата во Општина Пехчево, чија основна дејност е развој на 
библиотекарството и презентација и овозможување  за користење на расположивиот книжен фонд,во 
својата работа ги вклучува книжевните творци кои ќе бидат интегрирани како креативна сила во 
промоција на литературата. Една од најважните функции на библиотеката е популаризација на 
книгата и читањето, развивање на свеста и навиките за читање. Од друга страна важно и потребно е 
родителите да им читаат на децата уште од најрана возраст, при што покрај поминувањето на 
пријатни моменти во друштво со книгата, се стекнува и навика за читање  и љубов кон книгата. 
Изминатава 2019 година беше доста плодна и полна со активности за библиотеката „Кочо Рацин“. 
Континуитетот се задржа со секој изминат месец. 
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– Јануари Во месец Јануари  се започнува со ново членство. 
Членарината на годишно ниво изнесува 200,00 денари и 100,00д за 
3(три) месеци. Во месец Јануари имаше 2(две) активности. Во соработка со Дом на култура„Јане 
Сандански“ во зелената соба се одржа ликовна колонија на уметнички слики на Лена Ѓуриќ-
парижанката од Свети Николе, која преку реалистичното сликарство ни го долови својот уметнички 
поглед на светот оклу нас и во нас. Кон крајот на Јануари повторно во соработка со Дом на култура 
„Јане Сандански“ се одржа афористичка-поетска вечер во која учествуваа следните афористичари. 
Миле Ѓорѓиовски од Делчево, Ленче Стоименова од Оризари, Јане Атанасов од Кочани. И поетесите 
Христина Деловска од Делчево и Габриела Костадинова од Пехчево. 
– Март Во месец Март во ресторан „Тропик“ се одржа музичко-забавна поетска вечер. Во 
рамките на културно-промотивната активност библиотеката „Кочо Рацин“ ја спроведе кампањата 
„Плати кафе со поезија“ одбележувајќи го светскиот ден на поезијата. Па во тој контекст активноста 
ја нарече „Поезијо те сакаме“. Вечерта започна со музичка точка во изведба на Маја Пандова и 
Маринела Секуловска. Своја поезија читаа учениците од основното и средното училиште. Во 
интерактивна улога беше и публиката за кое сценарио се погрижи Габриела Костадинова. 
 
  Беа доделени и награди на учениците од I и II година од гимназијата 
  „Ацо Русковски“ - Берово за најдобри цртежи. 
 
– Април Во месец Април библиотеката имаше повеќе активности. 
На 2 Април по повод Светскиот ден на детето и роденденот на Х.К.Андерсен тимот од библиотеката 
беше во посета на основното училиште „Ванчо Китанов“ кај најмалите ученици од прво одделение. 
Активноста беше наречена „Ајде да растеме во светот на бајките и сказните“. Се читаше „Грдото 
пајче“ од Х.К.Андерсен. Се одржа и креативна работилница под мотото „Да ги обоиме Грдото пајче и 
Убавиот лебед“. 
На 23Април е светскиот ден на книгата и авторското право. По тој повод библиотеката организираше 
креативна работилница во основното училиште кај учениците од четврто одделение. Целта беше да се 
види колку учениците на непознат текст знаат да читаат. Читаа и свои стихотворби и дел од нив пееја 
и свои песни. 
По повод светскиот ден на книгата беше организирана уште една активност наречена„Читатели 
рекордери“. Всушност со години наназад библиотеката за секоја претходна година наградува 
читатели рекордери и најчитатели рекордери доделувајќи им дипломи, книги и цвет. Бидејќи на тој 
ден според легендата се подарува книга и цвет. Бројот на читатели рекордери од година во година се 
зголемува, што преставува голем плус за самата библиотека. Беа доделени книги и цвеќиња 
направени од хартија и на сите присутни гости. Беа нградени  и многу ученици за песни посветени на 
книгата. А свој настап имаа и учениците од с. Црник кој исто така беа наградени со благодарници, 
книги и цвет. 
 
– Мај Во месец Мај се случија следните активности. 
Учениците од седмо одделение беа во посета на библиотеката и заедно со библиотекарката Габриела 
Костадинова и наставничката Јулија Велковска одржаа час по македонски јазик на тема: „Значењето 
на библиотеката врз учениците“, „Како влијае читањето на книга во библиотека врз самите ученици“ 
и „Колку учениците се запознаени  со работата во библиотеката“ 
Во Мај во Кочани секоја година се одржува мајски поетски фестивал - „Мајски цвет“ на кој 
учествуваа многу ученици од повеќе градови од Македонија од основните училишта. Со години 
наназад библиотеката „Кочо Рацин“ зема учество на тој фестивал со двајца ученици од основното 
училиште. Оваа година учествуваа Иван Јангелов кој доби награда за најдобра интерпретација и 
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Елена Тодоровска која доби награда во категоријата пофалени песни, а под менторство на Габриела 
Костадинова која беше прогласена за најдобар ментор на фестивалот. 
 
  Во Мај се одржа и најголемиот саем на книгата во Скопје, на кој   
 учествуваше и нашата библиотека. 
  Во Мај во Крушево во хотел „Монтана“ се одржа семинар на тема: 
 „Гејмификација во библиотеките“ со предавачи од Србија и Германија, на кој семинар зеде 
учество и библиотеката „Кочо Рацин“ од Пехчево. 
 
– Јуни Во месец Јуни се одржа дводневен семинар на тема: „Дигитализација на библиотеките“ – 
односно мрежно поврзување на библиотеките на интернет во Љиг – Србија. На тој семинар 
учествуваа библиотеки од бившите југословенски простори и четири библиотеки од Македонија и тоа 
Битола, Скопје, Радовиш и Пехчево, што преставуваше посебна чест и задоволство меѓу големите 
библиотеки да се најде и библиотеката „Кочо Рацин“ - Пехчево и да учествува со своја презентација. 
– Јули 
– Август Во месеците Јули и Август поради годишни одмори не се одржуваат активности 
организирани од страна на библиотеката. 
 
– Септември Во месец Септември библиотеката организираше две промоции. 
Во соработка со Дом на култура „Јане Сандански“  во кино салата се одржа промоција на книгата 
„Зад твојот сон“ од новинарот и поет Васил Маневски од Делчево, чиј промотор беше афористичарот 
Миле Ѓорѓиовски. А за сценскиот настап и за читање стихови беше задолжена Габриела Костадинова. 
Во средината на Септември во кафе бар „Ким“ се одржа промоција на книгата „Волшебната 
плетенка“ од нашата сограѓанка Станка Василовска, чиј промотор и рецензент беше Горјан Петрески. 
А водител и организатор на промоцијата беше Габриела Костадинова. 
 
– Октомври Во месец Октомври се реализираа повеќе активности. 
        По повод месецот на книгата во библиотеката се одржа          
креативна-едукативна работилница наречена „Волшебниот свет          на книгата“ со 
учениците од V и VI одделение кои на лице           место  пишуваа стихови за 
книгата. Гости на работилницата          беа афористичарот Миле Ѓорѓиоски  и поетесата 
Христина Делоска   со чија помош учениците измислија афоризми од различни области 
  
  Во месец Октомври учениците од шесто одделение под менторство   на 
Габриела Костадинова беа во посета на Општина Пехчево кај    Градоначалник Драган 
Тренчовски. Пред градоначалникот     учениците ги презентираа своите 
афоризми и рецитираа стихови   посветени на книгата кои сами ги напишаа. Од страна на 
    градоначалникот сите учесници беа наградени со книги,   
  благодарници и други слатки задоволства. 
  Во месец Октомври во Штип се одржа и меѓународна конференција 
  на Библиотекарско Здружение на Македонија (БЗМ) на која    учествуваа 
Библиотеки од Словенија, Хрватска БИХ, Србија и    Македонија, меѓу кои и 
библиотеката од Пехчево. И по повод 70    години постоење на БЗМ имаше и свое 
излагање. 
 
– Ноември Во месец Ноември се случија следните активности: 
Месецот на книгата започнува на 15Октомври и трае до 15Ноември. 
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По повод завршувањето на месецот на книгата во соработка со наставниците од подрачното 
училиште во с. Црник и библиотеката „Кочо Рацин“ се одржа интерактивна настава во која 
библиотекарката Габриела Костадинова им ја читаше сказната „Волкот и 7те јариња“ и им 
поставуваше прашања на учениците од прво и второ одделение на кои тие успешно одговараа. А 
учениците од трето и четврто одделение беа подготвиле рецитал на тема„Книга“. За успешно 
реализираната активност сите ученици беа наградени од страна на г-ѓа Костадинова. 
Во средината на Ноември во Свети Николе се одржа промоција под наслов „Творечкиот опус на 
Габриела Костадинова-поетесата од Пехчево низ призмата на поезијата“. 
Во Ноември се одржа и републичкиот натпревар „Млади библиотекари“ кој секоја година се одржува 
во разни градови. Оваа година се одржа во градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. На 
тој натпревар учествуваше и библиотеката „Кочо Рацин“ со ученичката  Викторија Сасански. 
Кон крајот на Ноември како завршен циклус од месецот на книгата во библиотеката се одржа уште 
една интерактивна настава со забавачињата при детската градинка 7ми Септември. Со помош на 
Габриела Костадинова и учителките Снежана Вучковска и Розмарина Мицевска дечињата читаа и 
прераскажуваа преку слики. За успешно завршена активност забавачињата добија слатки задоволства 
од страна на г-ѓа Костадинова. 
– Декември Во месец Декември како последен месец во годината библиотеката подготвува 
музичко-поетски-драмски перформанс посветен на Нова Година во кој ќе учествуваат ученици од 
основното и средното образование. 
 

Програма за работа во 2020 год 
 

ВИЗИЈА: 
 
 Библиотеката ја гледам како информациски и вредносен капитал кој ќе му служи на знаењето, 
мудроста, уметноста,образованието, читањето и пишувањето. Центар со најпогодно опкружување и 
подршка за креативност, истражувачка работа, учење и забава кој ќе им служи на сите граѓани од 
Општина Пехчево. 
 

МИСИЈА: 
 

 Да се приближат информациите, знаењето и културата на жителите од општината, да се 
одговори на потребите и побарувањата на корисниците со избрани, стручно засновани и мрежни 
услуги преку кои се поттикнува читањето, придонесува за непристрасно информирање на граѓаните, 
образованието и културниот живот. 
   Мисијата на библиотеката во периодот на 2020 година ќе се остварува преку 
следните стратешки цели: 
   a) Избор, набавка,чување и организирање на пристап до    
 оригиналните записи на човековата мисла. 
 
   б) Стручна обработка на библиотечниот фонд 
 
   в)Подигање на нивото на писменост, како и стручниот и    
    креативен развој на корисниците на библиотечните услуги, 
      како и на самите библиотекари. 
 
   г) Обезбедување на лесно достапен и пријатен простор за 
       разновидни кориснички услуги. 
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   д) Употреба на иновативна технологија која овозможува висок 
        степен на продуктивност во работењето. 
 
   ѓ) Поттикнување и користење на мрежните извори 
 
   е) Поттикнување на стручна комуникација и соработка со 
       партнерските библиотеки и други образовни институции 
       во регионот и пошироко. 
 
   ж) Голем број разновидни активности од типот на промоции, 
        литературни читања, конкурси за секој месец во годината. 
 
   з) Во Јануари се предвидува промоција на книги афоризми од 
       Јане Атанасов и Ружа Стојмилова. 
 
   ѕ) Во Февруари се предвидува поетско-забавна вечер по повод 
       Св. Трифун и Св. Валентин. 
 
   и) Во месец Март по повод светскиот ден на поезијата се предвидува 
приклучување на кампањата „Плати кафе со поезија“ во која млади поети пишуваат поезија и со 
своите стихови го плаќаат своето кафе. Во Март се предвидува промоција на книгата „Дамата со 
шеширот“ од Габриела Костадинова. 
 
   ј) Во Април се предвидува интерактивна настава со учениците 
      од прво до четврто по повод светскиот ден на детската л-ра. 
      А по повод 23 Април- светскиот ден на книгата и авторското 
      право се предвидува активноста под мотото „Наградување 
      на читатели рекордери и најчитатели рекордери“ 
 
   к) Во Мај се предвидува учество на фестивалот на поезија 
       „Мајски поетски цвет“ во Кочани 
 
   л) Во Јуни се предвидува промоција на книги на македонски 
       писателки што го организира издавачката куќа 
       „Сакам книги“ од Скопје 
 
   љ) Во Септември се предвидува поетска манифестација по 
        повод 7ми Септември-ослободувањето на Пехчево. 
 
   м) Во Октомври по повод месецот на книгата се предвидува 
        ликовен и поетски конкурс во кој ќе бидат застапени 
        ученици од основното и средното образование. 
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   н) Во Ноември по повод завршување на месецот на книгата се 
        предвидува интерактивна настава со дечињата од детската 
        градинка 7ми Септември, со учениците од шесто до осмо         
одделение. Организирање на малешевско-пијанечка вечер 
        во која ќе настапат поети од Пехчево,Берово и Делчево. 
 
   њ) Во Декември по повод Нова Година се предвидува да се 
        организира поетско-музички перформанс во еден од 
        локалите во Пехчево и доделување на скромни пакетчиња 
        на најмалите учесници на манифестацијата. 
 
1) И во 2020 година за корисниците на библиотечната 
    читална ќе се обезбедат досегашните дневни весници 
    „Нова Македонија“, „Слободен печат“ и „Вечер“ 
 
   п) Преку целата 2020 година ќе се врши редовно зачленување 
        на читателите. Членскиот влог ќе изнесува 200,00 ден на        
на годишно ниво, 300,00 ден семејна членарина и 100,00 за три месеци. 
 
   р) Во 2020 година Општинската установа-Матична     
     библиотека „Кочо Рацин“ ќе работи една смена од 7,30 до 
       15,30 додека не се создадат услови за двосменско работење. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Пехчево, 2019 год,           ВД Директор 
 
        ---------------------------------------------  
                                   /  Габриела Костадинова/         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за финансиско учество на општина Пехчево во 
имплементацијата на проектот Партерно уредување со поставување на урбана опрема на 

Црнодолски водопади, Туристичка населба Равна Река Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 
Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади, Туристичка населба 
Равна Река Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана 
на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/16                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15, 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.06/16 и 05/19), Советот на општина Пехчево на 26-та седница 
одржана на ден 16.12.2019 година донесе: 
 

ОДЛУКА 
за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Партерно 
уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади, Туристичка населба 

" Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" 
 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево дава поддршка на проектот "Партерно уредување со поставување 
на урбана опрема на Црнодолски водопади, Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, општина 
Пехчево". 

Проектот "Партерно уредување со поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади, 
Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, општина Пехчево" ќе се имплементира преку Центарот за 
развој на Источен плански регион – Штип во рамки на Програмата за рамномерен регионален развој 
за 2020 година на Бирото за рамномерен развој и Министерството за локална самоуправа. 
 

Член 2 
 Финансиското учеството на општина Пехчево во проектот "Партерно уредување со 
поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади, Туристичка населба "Равна Река" Пехчево, 
општина Пехчево" ќе биде во висина од не повеќе од 249.177.00 денари согласно предвидените 
градежни активности за партерно уредување, односно изведба на пристапна патека до Црнодолски 
водопади со придружна урбана опрема (дрвени мостови, заштитна ограда, летниковци, видиковци, 
платформа за набљудување, елементи за скара, дрвена порта, информативна табла, клупи и канти за 
отпадоци). 
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Средствата ќе бидат  обезбедени од Буџетот на општина Пехчево за 2020 година. 
 

Член 3 
Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во ,,Сл. Гласник на 

општина Пехчево,, 
 
Бр.08-1644/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во  
ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево; 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен 
Дом - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 
16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/17                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за здравствена заштита (Сл. весник на РМ бр.43/12), член 36 
став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26 
од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на 16.12.2019 година донесе:  

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на Управен одбор 
во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево 

 
 

Член 1 
- Богдан Стојановски се разрешува од должноста член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен 

Дом – Пехчево поради поднесена оставка.  
 
За нов член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево се именува: 
 
1. Наташа Костовска - Пехчево 

 
Член 2 

Членот на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево се именува за период од 4 (четири) 
години со право на повторно именување.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-1645/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во 
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на 
ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/18                                            Градоначалник на  
16.12.2019 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.05/02), 
член 13 од Законот за библиотеките (Сл.Весник на Р.М бр. 66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011, 88/2015, 
152/2015 и 39/2016) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на 
општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
16.12.2019 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на Управен одбор 
на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево 

 
Член 1 

Габриела Костадинова се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево поради поднесена оставка; 

 
За нов член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именува: 
 
1. Ирена Тодоровска - Пехчево; 

 
Член 2 

Членот на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именува за период од 4 
(четири) години со право на повторно именување.  

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-1646/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 

2131, КО Црник вон-град, по барање на Пилов Фетах од с.Црник 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 2131, КО Црник вон-
град, по барање на Пилов Фетах од с.Црник, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и 
шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/19                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, , од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на   
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

  
 

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 2131, КО Црник вон-град, по барање на Пилов Фетах од Црник 
  

Член 1 
Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за стопански објект, по барање на Пилов Фетах од Црник , со следната катастарска 
парцела: 

- за КП 2131, КО Црник  вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Пилов Фетах од Црник , и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
Стопански објект, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на 
правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 
Член 3 
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Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 
урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
Општина Пехчево. 
 
Бр.08-1647/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 6032, КО Панчарево вон-град, по барање на Филип Гоцевски од Кочани 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 6032, КО 
Панчарево вон-град, по барање на Филип гоцевски од Кочани, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/20                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, , од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на 
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

  
 

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 6032, КО Панчарево вон-град, 
по барање на Филип Гоцевски од Кочани 

  
Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за примарна обработка на земјоделски производи на зем. земјиште, по барање на 
Гопцевски Филип од Кочани , со следната катастарска парцела: 

- за КП 6032, КО Панчарево  вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Филип Гоцевски од Кочани , и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
Објект за примарна обработка на земјоделски производи  на зем.земјиште, и објектите кои ги 
исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на правен статус на бесправно изграден 
објекти, бидат вклопени во истиот. 

 



 
 

127

Член 3 
Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 

урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
oпштина Пехчево. 
 
Бр.08-1648/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 3312, КО Робово вон-град, по барање на Зорка Селигер од Робово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 3312, КО Робово вон-
град, по барање на Зорка Селигер од Робово, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и 
шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/21                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, , од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на 
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

 
  

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 3312, КО Робово вон-град, по барање на Зорка Селигер од Робово 
  

Член 1 
Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за домување со  помошни објекти  по барање на Зорка Селигер од Робово, со 
следната катастарска парцела: 

- за КП 3312, КО  Робово вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Зорка Селигер од Робово, и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
домување со помошни објекти, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со 
утврдувањето на правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 
Член 3 
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Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 
урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
Општина Пехчево. 
 
Бр.08-1649/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 2057, КО Пехчево вон-град, по барање на Каликов Живко од Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 2057, КО Пехчево 
вон-град, по барање на Каликов Живко од Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/22                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на   
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

  
 

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2057, КО Пехчево вон-град, по барање на Каликов Живко од Пехчево 

  
Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за домување викенд куќа  по барање на Каликов Живко од Пехчево, со следната 
катастарска парцела: 

- за КП 2057, КО  Пехчево  вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Каликов Живко од Пехчево, и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
домување викенд куќа, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на 
правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 
Член 3 
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Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 
урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
Општина Пехчево. 
 
Бр.08-1650/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 2759, КО Робово вон-град, по барање на Зифовски Љупчо од Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 2759, КО Робово 
вон-град, по барање на Зифовски Љупчо од Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/23                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, , од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на 
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

  
 

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2759, КО Робово вон-град, по барање на Зифовски Љупчо од Пехчево 

  
Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за викенд домување, по барање на Зифовски Љупчо од Пехчево, со следната 
катастарска парцела: 

- за КП 2759, КО Робово вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Зифовски Љупчо од Пехчево, и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
Домување во Викенд куќи, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето 
на правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 
Член 3 
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Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 
урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
Општина Пехчево. 
 
Бр.08-1651/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план 
на Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 

за КП 2290, КО Пехчево вон-град, по барање на Арсовска Горица од Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП 2290, КО Пехчево 
вон-град, по барање на Арсовска Горица од Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/24                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Сл.весник 
на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), член 22 ст.1 
т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30, став 5, , од Статутот на 
Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05-2019), Советот на Општина Пехчево, на 
26та седница одржана на ден 16.12.2019 год, донесува: 

 
  

О Д Л У К А 
За усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП 2290, КО Пехчево вон-град, по барање на Арсовска Горица  од Пехчево 

  
Член 1 

Се дава Согласност за усогласување на намените на Деталниот урбанистички план на Пехчево, 
во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за помошен објект за одржување  на овошен насад по барање на Арсовска Горица  
од Пехчево, со следната катастарска парцела: 

- за КП 2290, КО  Пехчево вон-град. 
 

Член 2 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на одлуката, го задолжува оделението за 

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Арсова Горица  од Пехчево, и го задолжи да за 
дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со намена 
помошен објект за одржување на овоштарник, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно 
закон, со утврдувањето на правен статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

 
Член 3 



 
 

135

Финансирањето на изработка на планската документација за вклопување на објектите во 
урбанистичката документација, ќе биде на товар на барателот, на заинтересираното физичко или 
правно лице, чии што програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината, со 
изработка на ЛУПД за вклопување на објектите во урбанистичката документација, согласно член 20 
од Законот за Просторно и урбанистичко планирање. 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник" на 
Општина Пехчево 
 
Бр.08-1652/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Програмата за работа на Одделението за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина  

при општина Пехчево за 2020 год 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2020 год, што советот 
нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/25                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.05/02), член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на 
општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 
16.12.2019 година донесе:  
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина при општина Пехчево за 2020 год. 
 
 

Член 1 
           Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа на Одделението за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната средина при општина Пехчево за 2020 год. 
     
           

Член 2 
           Програмата за работа на Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина при општина Пехчево за 2020 год, е составен дел од оваа Одлука. 
 
 

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

Пехчево. 
 
Бр.08-1653/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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ПРОГРАМА 
За  работа на одделението за урбанизам комунални дејности и 
заштита на животната средина во делот на животната средина 

и ЛЕР  на општина Пехчево 2020 год. 
 
              Во текот на 2020 год. Оделението за урбанизам при Општина Пехчево  ги има планирано 
следните задачи и програми: 
1. Следење на законските и подзаконските акти од областа на Данок на имот како (данок на имот, 
фирмарини, купопродажни договори, оставински решенија и данок на наследство и подарок.  
2. Следење на законските и подзаконските акти од областа на урбанистичкото и  просторното 
планирање и заштита на животната средина и Законот за градење. 
3. Следење на состојбата во областа на урбанизамот на подрачјето на Општината покренување 
иницијативи и предлози за донесување или изменување на деталните урбанистички планови. 
4. Прибирање и стручно обработување на барањата и иницијативите од физички и  правни лица 
за измени на детални урбанистички планови. 
5. Издавање на одобренија за градби. 
6. Објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 
Пехчево. 
7. Реализација на сите урбанистички планови и документација и издавање на целата потребна 
техничка документација. 
8. Реализација на сите постапки околу имотно правните работи (како експропријација, 
узурпација  и купопродажба на имоти во корис на општината) 
9. Програма за изработка на урбанистички планови ДУП, ГУП, ЛУПД, УПС/УПВНМ, АУП, РП, 
ПИ  и  ОА на подрачјето на Општина Пехчево. 
10. Изградба   доизградба и реконструкција  на  улици на подрачјето на Општина Пехчево. 
11. Реконструкција и рехабилитација на улици пешачки патеки на подрачјето на Општина 
Пехчево.  
12. Набавка  и изградба на сигнализација на подрачјето на општина Пехчево.  
13. Одржување и заштита на локални патишта и улица, зимско одржување и регулирање на 
режимот на сообраќај на подрачјето на Општина Пехчево. 
14. Изградба  реконструкција и одржување јавно осветлување на подрачјето на Општина Пехчево. 
15. Објавување на Програмата за работа во областа на располагање со градежнмо земјиште во  
сопственост на РМ на подрачјето на Општина Пехчево. 
16. Објавување на  годишната Програма за поставување на времени објекти и урбана опрема на 
подрачјето на Општина Пехчево. 
17. Довршување на проектот на ново предвидената депонија за цврст отпад во место викано  
Коријата. 
18. Расчистување и ставање во функција на постојниот отворен базент на улица ,,Првомајска,, 
19. Следење  на состојбите  за уредување на  јавното зеленило.  
20. Озеленување и поставување на урбана опрема на не уредените слободни површини. 
21. Довршување на заштитниот појас со високо зеленило на градот Пехчево. 
22. Довршување и одржување на урбана опрема и зеленило на месноста ,, Езерце,, Пехчево 
23. Одржување на  водопадите во месноста ,,Равна Река,, 
24. Изградба на  инпровизиран водопад на пехчевска река. 
25. Одржување на речните корита на подрачјето на Општина Пехчево. 
26. И други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законите и другите 
прописи.  
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             Извори на финансирање: 
 
1. Министерство за животна средина и просторно планирање. 
2. Невладини организации (здруженија на граѓани) 
3. Сопствено учество. 
4. Јавно претпријатие за државни патишта 
 
За реализација на Програмата ќе се грижи Градоначалникот на општината и административните 
работници со помош на надворешни соработници. 
 
Програмата ќе се објави во Службен гласник на општината. 
 
 
Бр.08-1653/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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Врз основа на член 84 и 85 од Законот за градежно земјиште (Сл. Весник на РМ бр. 52/2013), а во 
врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр, 5/2002) и 
член 30 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Пехчево, (Сл. Гласник на ОП бр. 06/2016 и 05/2019), 
Советот на општина Пехчево, донесува: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА 
 
                
                  Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредување на 
градежното земјиште од претходните години и се базира на досегашното искуство во спроведувањето 
на  урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот. Според тоа, реализацијата 
на урбанистичките планиови исклучиво ке се одвива согласно оваа програма  
                  Програмата за уредување на  градежно земјиште на подрачјето на општина Пехчево за 2018  
година е основ по која ќе се врши уредување на градежното земјиште и опфаќа: 
1. Простор кој е предмет на уредување и обем на уредување; 
2. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основа  
исекундарната инфраструктура, 
                   3. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и негова распределба и 
пресметување на трошоците за уредување  на градежното земјиште; 
                   4. Определување на цена на градежно земјиште при решавање на имотно правни однси за 
потребите на градежното земјиште, 
                    5. Динамика на извршување на Програмата; 
                    6. Граници и зони  во потесниот градежен реон во  Пехчево. 
                    7. Преодни и завршни одредби;  
                         
                    И покрај тоа што со оваа програма се дефинирани обврските за уредување на градежното 
земјиште., истата е отворена за измени и дополнувања и во неа можат да бидат вградени и евентуални 
други задачи доколку има потреба и се создадат услови и финансиски сретства за нивна ургентна 
реализација во текот на 2020 година.  
                     Програмата е релативно обемна и сеопфатена со цел да се овозможи задоволувањето на 
потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански 
објекти, станбени згради и друго што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое 
перманентно преставува проблем во градот.  
 
1. ПОДРАЧЈА СО ПОБЛИСКО  ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО КОЕ ЌЕ СЕ УРЕДУВА 
ВО 2020 год. 
                   1,1 Уредување на градежното земјиште во 2020  година ќе се врши во градот Пехчево на 
подрачјето опфатено со Детален урбанистички план на градот; 
                    Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на 
Општина Пехчево со населбите, како и подрачјето за станбени и друга изградба одредени со 
Генералниот и Деталниот урбанистички планови, и измените и дополнувањата за град Пехчево, како 
и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП 
Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Пехчево или населените 
места ќе се врши со донесување на Одлука на Советот на општината и согласност од надлежното 
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Министерство, на основа на изработени Локално планска урбанистичка докумантација вон населеноп 
место. 
Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од 
нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместок за уредувањето ќе се врши сопрема 
стварните трошоци. 
                    
                  1.2 Уредувањето на градежното земјиште за изградба на објекти надвор од урбаниот опфат 
и во случаи кога уредувањетио не е  предвидено со  Програма, го врши инвеститорот на свој сопствен 
трошок. 
                   2. ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО              
                        СО   КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И ИНСТАЛАЦИИ 
                  2,1 Градежното земјиште за локацијите од точка 1,1  на оваа програма ќе се уреди  со 
комплетна  комунална инфраструктура ( основа уреденост) на следниот начин;  
                   - Изградба на непречен пристап до градежната парцела од јавен пат; 
                   - Изградба на водоводна мрежа м; 
                   - Изградба на фекална канализација 
                   - Изградба на електрична мрежа; 
                   - Расчистување на имотно-правни односи 
                   - Рушење на објекти 
                   - Надоместок на експропријација на градежно земјиште 
                   - Граници на зони во потесниот градежен реон 
                   - Извори на средства за финансирање на активности околу уредување на градежно 
земјиште и изградба на комунална инфраструктура. 
 
 Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти 
- Изградба на улици и тротоари 
- Изградба на улична водоводна мрежа во градот Пехчево и населените места, како и системи за 
водоснабдување во руралните подрачја, 
- Изградба на улична фекална и атмосверска канализација мрежа во град  Пехчево  и населените 
места ,како и системи за одводнување и прочистување на отпадни води во населените места во 
општината. 
 Урбана опрема 
 Одводниување и прочистување на отпадни води 
 Јавна чистота 
 Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило 
 Изградбха иодржување на јавно осветлување 
 Одржување на спомен обележја 
 
Со оваа  Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со 
урбанистичкиот план, како и приклучување на ПТТ мрежа,што значи дека финансирањето на тие 
објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со 
истите. 
Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на прибирање на средства (сите 
средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за 
уредување) а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства 
предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.  
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3 ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО 
ЗОНИ И РЕАЛНИТЕ ТРОШОЦИ  ВО СЛЕДНИОТ ИЗНОС 
                   3.1 За локации со основен степен на уреденост: 
                    - геодетски работи -------------------------------------       20,00   ден/м2 
                    - проектирање ------------------------------------------        30,00   ден/м2 
                    - улица (пробиена)-------------------------------------      350,00   ден/м2 
                    - водовод------------------------------------------------       200,00   ден/м2 
                    - канализација -----------------------------------------       200,00   ден/м2 
                                                                ___________________________________ 
                                ВКУПНО-------------------------------                 800,00  ден/м2   
 
                   3.2 За локации за повисок степен на уреденост: 
                    - геодетски работи ------------------------------------          20,00  ден/м2 
                    - проектирање -----------------------------------------           30,00  ден/м2 
                    - улица (асфалт) ---------------------------------------         500,00  ден/м2 
                    - водовод -----------------------------------------------          200,00  ден/м2 
                    - канализација------------------------------------------         200,00  ден/м2 
                                       _______________________________________________ 
  
                                                  ВКУПНО------------------------          950,00 ден/2   
 
                  
  
               3.3   Надоместокот за уредување на градежното земјиште за 2 ( втора) зона се намалува за 
15%. 
                 За доградби надгарби изградба на помошни објекти (гаражи , шупи и други објекти) 
надоместокот се намалува за 50% во однос на точка  3.1 и 3.2  
               3.4 За поткровје со висина до 2,5 метри  се плаќа надоместок за уредување на градежно 
земјиште 0.2 по коефициент во одност на  точка 3 (3,1 и 3,2) 
               3,5  За колективно становање ќе се наплаќа во однос на зоната на точките 3,1 и 3,2 
                1. За деловен простор (продавници, гостилници,барови, хотели и слично) надоместокот  
изнесува  30.000.00 ден.надоместокот сенаплаќа  по коефициент од 0,05 
                2. За деловен простор Г – Г1,Г2,Г3,Г4 (занаетчиски работилници, индустриски хали,  
погони, стопански објекти, пилани, )  се наплаќа по 10.000,00 денари по метар квадратен по 
коефициент од   0.05 
                 3. За деловен простор  метар квадратен  по 7.000,00 ден (магацини, гаражи за механизација  
настрешници и други во склоп на истите ) се  наплаќа  за  0.05 по коефициент . 
                4. За  отворени спортски објекти, надоместокот се наплаќа 0,3 по коефициент  во однос на 
точка 3 (3.1 и 3,2)  
                 -  За затворени спортски објекти се наплаќа 0,5 по коефициент  во  однос на точка 3(3.1 и 
3.2 ) 
                5. За административни згради и канцеларии надоместокот ќе се наплаќа во однос на точка 3 
(3.1 и3.2) 
                 6. Туристичка населба Равна Река за времено сместување ќе се пресметува по 20.000,00 
ден.за викендици  по коефициент од 0,05 за доградби надградби и помошни простории ке се 
пресметува 50%  од временото сместување и за времено сместување  како хотели барови деловни 
простории и др. ќе се пресметува по 30.000,00ден. по коефициент од 0,05 
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               7.  За изградба на деловни простории од групата на Г, Г1,Г„,Г3 и Г4  ќе сње ослободат сите 
од надоместок за уредување на градежно земјиште за вработени 10 работни места ќе се ослободи 
10%, за вработени 20 работни места ќе се ослободи 20% за вработени 30 работни места ќе се 
ослободи 30% за вработени од 40 работни места па нагоре ќе се ослободи 50%, за истото ќр се склучи 
посебен договор со инвест6иторот  за надоместокот а до колку инвеститорот не ги исполни бараните 
услови спорот ќе се решава пред надлежен суд Берово.  
                - Трошоците за уредување на градежното земјиште се пресметува врз осанова на  новата 
корисна површина што ќе се гради, кој е збир на подовите на сите простории во објектот, согласно 
заверена проектна документација,помножени со следните  коефициенти: 
 
НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КОРИСНАТА ПОВРШИНА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НАДОМЕСТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕ 
 
         Трошоците за уредување на градежното земјиште се пресметува врз основа на новата корисна 
површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во 
објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со следните коефициенти. 
 
                 1) Станбени објекти 
                 - станбени простории -----------------------------------.............. 1,0 
                 - станбени простории со висина до 2,50м-----------.............. 0,2 
                 - подлоѓија,затворена од две страни -----------------.............. 0,3 
                 - лоѓија затворена од три страни ---------------------.............. 0,4 
                 - балкони , терас -----------------------------------------............... 0,2 
                 -заедничкии проодни тераси,пасажи ..................................  0,2 
                 -помошни простории,остава за гориво,котлара,визба.........0,3 
                 -трафостаница до 35кв во објекти и надвор од објекти...... 0,3 
                 -скалишен простор и заеднички комуникации .................. 0,3 
                 -стражарници,управител,простории за одмор .....................0,5 
                 -паркиралишта и гаражи ........................................................0,1 
                2) Деловни, јавни и производни објекти 
                 - простории  -----------------------------------------------------------  1.0 
                 - магацини, настрешница ……..------------------------------------ 0.5 
                 -помошни простории и остава остава за гориво,котлара.......0.3 
                 - трафостаници до 35кв во објекти и надвор од објекти----   0.4 
                 -скалишен простор и заеднички комуникации ....................  0,5 
                 -паркиралишта и гаражи.........................................................   0,1 
                 -лоѓија,затворена од три страни............................................    0,5 
                 -подлоѓијазатворена од две страни ......................................    0,4 
                 -балкони,тераси......................................................................     0,3 
                 -отворен наткриен простор...................................................     0,3 
               3) Други објекти  
                 - катна гаража---------------------------------------------------------------------.  0,05 
                 - спортски покриени објекти --------------------------------------------------.    0,5 
                 - спортски откриени објекти ...................................................................    0,5 
                 - гасни станици и базни станици за 50% од површина на локација........1,0 
                 -отвопрени пазаришта за 30% од површина на локација ............ 1,0 
                 -базени ............................................................................................... 0,2 
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                 -трафостаници . над  35кв................................................................ 1,0 
              4) За објекти од групата  на класи намени Г производсво,дистрибуција и сепвиси 
                -Г1 тешка и загадувачка индустрија .............................................0,05 
                -Г2 лесна индустрија ......................................................................0,05 
                -Г3 сервиси ....................................................................................  0,05 
                -Г4 стоваришта .............................................................................   0,05 
              5) За бензинска пумпи станица и нејзини придружни содржини (продавници кафетарии и 
ресторани,авто сервиси,авто салони,помошни простории) 
                - продажни простории и бензински пумпни станици ............... 1,0 
                -услужни простории на бензински пумпни станици ...............   1,0 
             6) за објекти од групата класи на намена Б5 угостителски и туристички комплекси, хотелски 
комплекси и одмаралишта, и за други групи накласи на  намена  А4 хотел.мотел.времено сместување 
во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом. 
                - сите простории ..........................................................  0,05 
            7) За детски градинки,пензионерски домови и домови за стари лица  
                - сите простории ........................................................  0,05 
             8) За објекти за високо образование  
                - сите простории ......................................................    0,05 
             9)  За објекти за културата: 
               - сите простории ....................................................       0,05 
           10)  Во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената проектна документација 
не се преметуваат површините на :  
              - инсталациони канали 
              - окна на лифтови 
             - окна на врати 
             - отворени паркиралишта 
             - подземни резервоари  
             - површините на сите зидови 
  
5. ГРАНИЦИ ЗА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД ПЕХЧЕВО 
 

Во зависнот од степенот на уреденоста на градежното земјиште, во границите утврдени со 
Урбанистичкиот план и ГУП на Пехчево, му ги дава на корисникот (положбата на 
земјиштето,сообраќајната поврзаност со центарот, снабденоста со комуналните објекти инсталации, 
рационалност и други околности од значење за користење на тоа земјиште), градежниот реон на 
Пехчево се распоредува во три (3) зони и тоа централно градско подрачје и вон централно градско 
подрачје и како зона на населени места. 
 
ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 
 
          Започнува од KП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован ги опфаќа северните граници на парцелите 
по регионалниот пат Берово – Делчево се до  Бензинската пумпа на АД ,, Макпетрол,, Скопје од 
северната страна на оградата,оди по патот на север Пехчево Делчево се до спојот на ул. ,,Јулија 
Веселинска,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул. ,, Македонија,, од 
таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. ,, Илинденска,, и ул. ,, Мирче Ацев,, тргнува на 
исток по истата се до раскрсницата на ул. ,, Гоце Делчев,, и ул. ,, Ванчо Китанов,, од таму тргнува на 
југ по улица  ,, Ванчо Китанов,, ја сече ул. ,, 18 Август,, и оди на југ сече  ,,АРМ,, спрема ДУП на 
Пехчево, од таму тргнува на југ се до спојот на ,, Ванчо Китанов,, и ,,8 Март,,на запад   оди по јужната 
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страна на  оградата на турските гробишта  до спојот на источната страна на дворната ограда (граница 
на АД ,, Бомекс рефрактори,, Пехчево) и старата фабрика за подни плочки скршнува на запад по 
дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се спојува на патот со ,,Равна Река,, од таму на север 
по границата на опфатот на ГУП на Пехчево ја заобиколува западната страна односно дворната 
ограда на фабриката ,,Напредок Пехчево , западната страна на старата фабрика ,, Стаклара,, западната 
дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на пехчевска 
река, од таму тргнува на север се спојува со регионалниот пат на Пехчево Делчево и се спојува со 
почетната точка бензинска пумпа од каде почна зоната. 
 
                  ВОН ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ   
 
                   Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централното подрачје 
преставува вон централно градско подрачје  
 
                   Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се 
прикључува во зоната како вонцентрално градско подрачје. 
 
                   Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона населено место. 
                   Напомена;  Проширувањето на ГУП во текот на 2020 година ќе влезе во зоната како 
Вонцентарлно градско подрачје 
                 6. Преодни и завршни одредби 
     
                 6.1 Надоместокот за уредување на градежното земјиште на кое се руши стар објект и се 
гради нов објект инвеститорот ќе биде целосно ослободен од надоместок за уредување на градежно 
земјиште. 
                  6.2 Надоместокот за уредување на градежното земјиште на градителите кои до влегување 
во сила на оваа Програма инвестирале во инфраструктурана мрежа за сопствени објекти ќе се намали 
за износот на сретствата со кои учествувал градителот за односната мрежа, врз основа на доставен 
финансовски документ од изведувачот на работите, односно проценетата вредност на извршените 
работи. 
               Во случај кога градежното земјиште не е уредено, односно делумно е уредено, градителот на 
објекторт плаќа надоместок до висина на релните трошоци за делумно уредување на земјиштето-
делумен надоместок или воопшто не плаќа надоместок. 
              6,3 Надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа за површина предвидена со 
заверен главен проект. 
               Надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува врз основа  на проект 
доставен од оделението за урбанизам до Оделението за комунални работи  кој со градителот на 
објектот скључува договор за начинот на плаќање и уредување на меѓусебните права и обврски. 
              6.4 Плаќањето на надоместок за уредување на градежното земјиште може да се изврши 
одеднаш целата сума  или на одложено на 12  месечни рати со 10% зголемен остатокот од комуналии 
и уплатена прва рата од 30% за добивање на Одобрението за градење.  
             6.5  За пренамена на станбена во деловен простор се плаќа надоместок за уредување на 
градежно земјиште во износ на разликата меѓу платениот надоместок за уредување на градежното 
земјиште за станбен простор и надоместок за деловен простор.  
             6.6 Во уредување на градежното земјиште  учествува општината, како и субјектите кои 
стопанисуваат со објеките на инфраструктурата.  
              Трошоците за прикључок на инфраструктурните мрежи, како и таксите за прикључок ги 
сноси инвеститорот на објектот во договор со соодветниот носител на инфраструктурните мрежи.  
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            6.7 Во оваа програма надоместокот е пресметан со вредност  на еврото од 61 денар за евро. 
При секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото ќе се применуваа износите на 
надоместоците и цените на градежното земјиште во денарска противвредност на еврото според  
курсот на Народна банка РМ . 
            6.8 Трошоците за дислокација на инфраструктурните мрежи  во парцелата  ( водовод, 
електричан мрежа,телефонска и други инсталации) паѓаат на товар на инвеститорот. 
            6.9  Трошоците за дислокација на потпорни зидови дворни огради  помошни објекти изградени 
без одобрение а за потребите за реализација на Деталниот урбанистички план на Пехчево паѓаат на 
товар на сопственикот на градителот на објектите. 
            6.10 Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во ,,Службен 
гласник,, на општина Пехчево.  
 
Бр.08-1653/2                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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Врз основа на чл. 17, став 1, и член 17а став 1 од Законот за просторно урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на Р.М. бр. 24/08 и бр. 91/09), и чл. 6, 7, 8, 9 од  Правилникот за поблиска содржина и начинот 
за графичката обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на просторните 
урбанистички планови (Сл весник на Р.М. бр. 78/06) како и чл. 30 став 1 точка 5 и 6 од Статутот на 
општина Пехчево, Советот на општина Пехчево донесува: 
 

ПРОГРАМА 
За изработка на планови за Општина Пехчево за 2020 год 

 
I. ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 
1. Изработка на нов Генерален план за Пехчево – (Измена и дополнување на Генерален  
урбанистички план на Пехчево). 
 
II. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 
1. Измена и дополнување на Деталниот урбанистички план на Пехчево. 
2. Изработка на нов ДУП  за  Пехчево, 
3. Изработка на  план за село за с.Црник 
4. Изработка на план за село за с.Умлена 
5. Изработка на  план за село за с.Робово 
6. Изработка на план за село  за с.Чифлик 
7. Изработка на  план  за село за с. Панчарево 
8. Изработка на план  за село за с.Негрево 
9. Изработка на ДУП за централно градско подрачје на Пехчево 
10. Изработка на  план  за село Спиково  
           
III. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО 
1. Локалитет Ченгино Кале (Караула).  
2. Изработка на план вон населено место за филтер станицата или изработка на ЛУПД 
3. Зимски спортско рекреативен центар Кадиица (Сигнал,Гуштерица,Буковик). 
4. Програма за изработка на ЛУПД (Лимев Гроб, Грозил , Подуево, Елата  и Гаѓалница) 
5. Изработка на план вон населено место на ,,Керамидница,,. 
6. Изработка на план вон населени места попотреба на инвеститори правни и физички лица.  
7. Изработка на план вон населено место во месност Света Петка КО Чифлик 
            Финансирањето на урбанистичките планови го врши Општината Пехчево, од средства 
предвидени со Буџетот на општината, средствата предвидени во Програмата за уредување на 
градежното земјиште  на подрачјето на градот Пехчево, како и средствата од заинтересираните 
физички  и правни лица и Министерството за транспорт и врски и легализација на бесправни 
изградени  објекти. 
 
Бр.08-1653/3                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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ПРОГРАМА 
за изградба,реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во 

општина Пехчево за 2020 година 
 
             Во текот на 2019 година ЕЛС на Пехчево  има планирано да од буџетските сретсва на 
општина Пехчево и делот обезбеден преку финансирањето од Републичкиот Фонд за магистрални 
патишта – Скопје, изврши градежни и други работи на локалните патишта и улици во општина 
Пехчево во висина од  54.759.913,00 денари, како следи: 
 
1. Изградба на улици и реконструкција на локални патишта 
      Реконструкција на постојниот пат с Чифлик-с Умлена-с Робово ...............    9.000.000.00 ден.  
      Изградба на тротоари во Пехчево                            ....................................        1.520.000,00 ден.  
      Изградба на улица 22 дикември со мост.............................................................2.500.000,00 ден. 
      Реконструкција на пат од регионален кон с Панчарево                                    4.300.000,00 ден 
      Изградба на улица 1 и ул 2 и улица 3  во с Робово  
      Изградба на   ул 1, 2,3,4      с Умлена                                       --------------------    6.523.352,00 ден   
 До изградба на уил. ,,Бел Камен,, Пехчево...................................................       3.791.773,00 ден.  
      Изградба на ул.,БР.2, во  Пехчево     (Попо-Анастасов Јордан...................         707.788,00 ден.   
 Изградба на пешачка патека ул. ,, Гоце Делчев,, Пехчево 
Ул. ,, Ванчо Китанов,,....................................................   ........... .155.000,00 ден. 
      Изградба на патот дел  Равна Река –Ченгино Кале......................................       1.200.000,00 ден.   
      Изградба  ,, Буковик, просек.со29 Ноември..................................................          200.000,00 ден. 
      Доизградба на ул. ,,Првомајска,, и од левата страна каналетки 
                                  (од раскрсницата кај доктурове) ..................................                300.000,00 ден. 
        
    Зимско одржување на патишта и улици..........................................................,..     350.000,00 ден. 
    Тековно одржување на патишта и улици ..........................................................     407.000,00 ден. 
    Изградба на локален пат до градска депонија ..................................................   8.240.000,00 ден.  
    Изградбана улица од реката до турски гробишта во Црник...........................    3.060,000,00 ден.  
    Изградба на улица во Панчарево присоето.......................................................    1.200.000,00 ден. 
    Изградба на улица во Негрево гошевска улица..............................................         504.000,00 ден.  
    Изградба на просек помеѓу Илинденска и Буковик 
    кај Станеовски Ѓорѓи .....................................................................................          500.000,00 ден. 
    Изградба на улица према ,,Спиково,, од Конар 2км................................... 
    Изградба на плоштад во с. Робово .................................................................       1.500,000,00 ден.  
    Асфалтирање на улици во Пехчево 1,5км. ...................................................       9.000.000,00 ден. 
    Костевски Атанас до бозаната........................................................................          600.000,00 ден. 
    Костовски Атанас по андако до продавницата ...........................................           300.000,00 ден. 
    Изградба на улица бр 1 и 2 во село Црник     ..............................................            500.000,00  
    Реконструкција на кеј пехчевска река............................................................ 
   Реконструкција на мост на негревска река (црцанов мост )........................           200.000,00 ден.  
     
        
        
    
   ВКУПНО: ...............................................................                                               54.759.913,00  ден. 
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Извори на финансирање: 
 
1. Биро за недоволно развиени подрачје и странски даноци; 
2. Фонд за магистрални и регионални патишта; 
3. Сопствено учество; 
 
 
 
Бр.08-1653/4                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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ПРОГРАМА 
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 период 2020 год. 

 
1. Водоводи 
Довршување на Таложник на филтер станица Пехчево...........     500.000,00 ден 
 Разводна водоводна мрежа ,, Равна Река,,   ..............................   5.000.000,00 ден. 
 Зафат и довод во с. Панчарево (трајанова маала).....................   2.000.000,00 ден. 
 Реконструкција на мрежа с. Црник............................................   2.000.000,00 ден. 
 Ставање во функција на системот (жтако) во филтер станица..1.000.000,00 ден.  
 Изградба на  втор  таложник на филтер станица  и двата да бидат покриени  и врзани со топла  
 врска со филтер станицата . 
 Изградба на брана ,,Раковец,, ....................................................   6.000.000,00 ден. 
 Поставување на воздушни вентили  на дел од трасата на системот  жтако (на потегот од  
      Поповски Стојан до мотел  ДИВИНЕ) 
 Набавка на  ,, паметни водомери ,, бр. 1500 и вградување на истите . 
 Изградба на нов Резервоар од 700м3 после прекидната комора пред филтер станицата. 
 Изградба на водоводна мрежа од разделната шахта на ,,Симин Рид,, до малото стопанство ,,    
      Чуката,,  и изградба на разводна водоводна мрежа во истата локациај (Чуката) 
      Изградба на водоводна мрежа од прекидна комора до пат Симин Рид и до мало стопанство кај          
      Јовевски Благој. 
 Промена на водоводната  мрежа ф160 од прекидна комора на филтер станицата до разделната  
 шахта. 
 Реконструкција  на зафатот на ,, Виничка река,, во село Црник. 
       Промена  на водоводната мрежа во село Црник од  захватот на Виничка река и Чатал 
Чешма 
       до Резервоар.  
       Модрнизација на филтер станица во Пехчево.  
  
 
Вкупно..............................................................................      16.500.000,00 ден. 
 
2. Канализација 
 
       1.1  Колекторски систем со пречистителна 
               Станица во ,,Равна Река,,   ............................ .......             15.000.000,00 ден. 
       1.2  Робово пречистителна  станица ........................................   4.000.000,00 ден. 
       1.3  Умлена пречистителна станица.........................................   3.500.000,00 ден. 
       1.4 Доизградба на пречистителна станица во Црник ............   1.500.000,00 ден. 
       1,5 Спојување  на пречистителната станица во малото стопанство на ,,Чуката ,,  
              со колекторот на пехчевска река .  
       1,6 Приклучоците од зоните  во индустриската зона да се спојат со колекторот 
             На пехчевска река . 
             Вкупно........................................................................  ......    24.000.000.00 ден.  
2.1 Изградба на фонтана  на Плоштад – Пехчево 
2.2 Регулација на речно корито на Пехчевска река 
2.3 Изградба на платфопрма над пехчевска река во центарот на Пехчево. 
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3. Проекти 
1.1. Проект за канализација с. Негрево................................ 
1.2. Проект заа Индустриска зона канализација Пехчево.......................... 
1.3. Проект за лев десен колектор Пехчево.......................... 
1.4. Проект за атмосверска канализација Пехчево............ 
1.5. Проект за канализација во с. Панчарево............. 
1.6. Проект со хидранска мрежа во Пехчево........ 
 
 
Извори на финансирање 
1. Министерство за транспорт и врски 
2. Странски донации 
3. Сопствено учество 
Програмата ќе се објави во Службен гласник на општината.   
 
Бр.08-1653/5                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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Врз основа на член 62 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник 
на Р.М. Бр.05/2002), член 15 од Законот за комуналните такси (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 64/05, 
92/07, 123/12 и 154/15) и член 30 став 1 точка 12 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на 
општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 
16.12.2019 година донесе: 
 
 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција и одржување на јавно осветлување на 

подрачјето на Општина Пехчево за 2020 година 
 
 
       Согласно одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на Општина Пехчево, 
Советот на општината го уредува и организира вршењето на работите сврзани со јавното осветлување 
во општината.  
       Со програмата се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2019 година. 
Односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финасирањето на истите, како и 
финансирањето на потрошената енергија од јавното осветлување на општината. 
        Финасирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирање со 
Законот за комуналнте такси (Сл. весник на РМ. Бр. 61/04, 64/05, 92/07), според кој за користење и 
одржување на јвното осветлување се плаќа комунална такса во висина на противвредност од 25 
киловат час за домачинства и 50 киловат час за трговски друштва и занаетчии по цена за јавно 
осветлување за секое броило за мерење на електрична енергија.  
        Наплатат на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило 
ја врши ,,ЕВН Македониј ,, КЕЦ Делчево и ја  уплатува на сметка на Буџетот на општина Пехчево.  
       Бројот на иметелите на броила во текот на годината е променлив од причини што има пријавено 
потрошачи и потрошачи кои се одјавуваат и не користат електрична енергија.  
        Моментално  на територијата на Општина Пехчево има регистрирано _____ броила, од кои ___ 
домаќинства и ___ трговски друштва. Мрежата за јавно осветлување се напојува од 35 трафостаница 
во кои се наоѓаат блокови за јавно осветлување. 
         Со редовно одржување на јавното осветлување е опфатено: 
 
-  Равна река - електификација 
- Набавка и вградување на нови светлосни тела 
- Замена на прегорени и скршени сијалици 
- Замена на оштетени светлосни арматури 
- Замена на заштитни стакла 
- Замена на сите останати елементи на сијачно место 
- Набавка и уградување на надземен кабел за проширување на мрежата 
- Санирање и осветлување на кејот на пехчевска река. 
- Поставување на нови столбови на улици(замена на дотраени и проширување намрежата за 
улично осветлување со нови арматури во Пехчево и населените места) 
Во програмата за јавно осветлување за 2020 година се предвидува _______ денари сопствени сретства  
од кои за : 
             Јавно осветлување: 
За тековната потрошувачка електрична енергија  -----------     ден.  
 
             Изградба и санирање на јавно осветлување: 
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За одржување на инсталација ............................                        ден. 
Поставување на нови столбови на улици .......                         ден. 
Доизградба на електрична мрежа во населбите......                 ден. 
Набавка и опрерма за одржување ..................                           ден. 
Барање согласност за приклучување како потрошачи...         ден. 
                   Вкупно..............................................................         ден.  
                 Во текот на 2020 година  во Пехчево и по другите населени места во Општината се планира 
да се продолжи со набавка и вградување на нови светлосни тела за заштита на електричната енергија. 
               Редовното одржување на јавното осветлување се изведува со вршење на редовни контроли 
преку теренски увид за согледување на состојбите, остранување на утврдените дефекти и доведување 
на јавното осветлување во исправна состојба. 
               Во рамките на одржување на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на 
потрошената електрична енергија од јавното осветлување во сите напосни трафостаници. Извршител 
на сите овие активности ќе биде ,,ЕВН Македонија,, Кец Делчево. Додека редовното одржување 
преку замена на елементи ќе го врши стручно лице ангажирано во Општина Пехчево. 
               Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за 
наплата на извршените работи, како и динамиката на наменското користење на средствата ќе врши 
оделението за комунални работи и заштита наживотната средина.  
 
         
            Постепено заменивање на старите улични светилки со нови  штедливи светилки. 
1. Осветлување на Млекара Робово 
         Извори на финансирање: 
 
2. Средстваа од граѓани за улично осветлување. 
3. Сопствени средства. 
 
Програмата ќе се објави во Службен гласник на Пехчево 
 
Бр.08-1653/6                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на 
недвижен имот, утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и 

населените места во општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижености и 
права на земјоделско земјиште за 2020 год 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, 
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во 
општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижености и права на земјоделско 
земјиште за 2020 год, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста седница одржана 
на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/26                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1, член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен 
весник на РМ бр.05/02), член 5 од Законот за даноци на имот (Службен весник на РМ бр. 61/04, 92/07, 
102/08, 35/11, 53/11, 84/12, 188/13, 154/15, 192/15, 23/16) и Методологијата за утврдување на пазарна 
вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ бр. 50/05, 40,10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13, 21/13), 
член 30 став 1 точка 42 од Статутот на oпштина Пехчево (Службен гласник на oпштина Пехчево бр. 
06//2016 и 05/2019), Советот на oпштина Пехчево на седницата одржана на 16.12.2019 година, донесе 
 

О  Д   Л  У  К  А 
За утврдување на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот, утврдување на 
пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места во општина 

Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижености и права на  
земјоделско земјиште за 2020 год. 

 
Член 1 

        Со оваа одлука се определуваат зони за утврдување на пазарна вредност недвижен имот, 
утврдување на пазарна вредност на градежно земјиште за град Пехчево и населените места  во 
општина Пехчево и утврдување на пазарна вредност на недвижности и права на земјоделско 
земјиште.  

 
Член 2  

         За прва зона се зема  четирнаесета зона, за втора зона се зема шеснаесета зона  од 
Методологијата за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот (Сл. весник на РМ  бр. 50/05, 
40/10, 46/10, 183/11, 54/12, 17/13 и 21/13).  
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Член 3 
 

1. Прва зона го опфаќа потегот помеѓу: 
                 Започнува од KП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован ги опфаќа северните граници на 
парцелите по регионалниот пат Берово – Делчево се до  Бензинската пумпа на АД ,, Макпетрол,, 
Скопје од северната страна на оградата,оди по патот на север Пехчево Делчево се до спојот на 
ул. ,,Јулија Веселинска,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул. ,, 
Македонија,, од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. ,, Илинденска,, и ул. ,, Мирче 
Ацев,, тргнува на исток по истата се до раскрсницата на ул. ,, Гоце Делчев,, и ул. ,, Ванчо 
Китанов,, од таму тргнува на југ по улица  ,, Ванчо Китанов,, ја сече ул. ,, 18 Август,, и оди на југ 
сече  ,,АРМ,, спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува на југ се до спојот на ,, Ванчо Китанов,, и 
,,8 Март,,на запад   оди по јужната страна на  оградата на турските гробишта  до спојот на 
источната страна на дворната ограда (граница на АД ,, Бомекс рефрактори,, Пехчево) и старата 
фабрика за подни плочки скршнува на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и 
се спојува на патот со ,,Равна Река,, од таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево 
ја заобиколува западната страна односно дворната ограда на фабриката ,,Напредок Пехчево , 
западната страна на старата фабрика ,,Стаклара,, западната дворна ограда на сопственикот 
Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на пехчевска река, од таму тргнува на север 
се спојува со регионалниот пат на Пехчево Делчево и се спојува со почетната точка бензинска 
пумпа од каде почна зоната. 

 
        2. Втора зона  го опфаќа потегот помеѓу: 
 
         Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централнотоподрачје 
преставува  втора зона . 
 

3. Трета зона   
 

       Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство  и откупен пунк 
ЛУПД  е како трета зона . 
 
       Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона населено место. 
        Напомена;  Проширувањето на ГУП во текот на 2020 година ќе влезе во зоната како 
Вонцентарлно градско подрачје 
 

Член 4  
      За пазарна вредност на градежното земјиште во прва зона се зема 550,00ден.за м2, за втора зона се 
зема 400,00ден за/м2 и за трета зона (мало стопанство,откупен пунк и спортски центар) се зема 
150,00ден за м2 . Цените се дадени во денари. 
 

Член 5 
         До колку градежното земјиште се наоѓа во населени места  каде има  План за село или општ акт, 
се зема с. Чифлик 200/м2, с. Умлена,Робово и Црник  150/м2 и с. Негрево и Панчарево 100/м2 
 

Член  6 
 

За пазарна вредност на земјоделско земјиште по м2 се зема  
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Ред.    ВИД НА 
ЗЕМЈИШТЕ 
БР.  

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
1. НИВА И ЛИВАДА 

 
40 

 
35 

 
33 

 
28 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
2. ОВОШНА 
ГРАДИНА 
 

 
45 

 
40 

 
35 

 
30 

 
25 

 
20 

 
18 

 
15 

 
3. ПАСИШТА 

 

 
15 

 
13 

 
11 

 
9 

 
8 

 
7 

 
6 

 
5 

 
4.  ШУМА 

 

 
35 

 
30 

 
25 

 
20 

 
18 

 
15 

 
12 

 
9 

 
       Отстапување од определените цени на земјоделското земјиште може да се врши од страна на 
Проценителите на недвижен имот во следните случаеви:. 
А.)Зголемување но не повеќе од 50% во зависност од  
 - Близината на населеното место 
 - Поврзаност  со инфраструктура                                                                                  
Б.) Намалување но не повеќе од 50% во зависност од                                                                  
- Одалеченост од населено место                                                                                                                
- Непристапност до пат 
- Големина на површина                                                                                                    
-За шумите и овошните насади од состојбата на истите    
 

Член 7 
        Составен дел на оваа Одлука е мапата на град Пехчево со определени зони. 

 
Член  8 

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во Сл. гласник на Општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-1654/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

156

_______________________________________________________________________________________ 
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 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност 
на недвижен имот во Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен 
имот во Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и шеста 
седница одржана на ден 16.12.2019 година. 
 
Бр. 09-1657/27                                            Градоначалник на  
16.12.2019 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за експропријација (Сл. Весник на РМ бр. 95/12, 13/12, 24/13, 
27/14, 104/15, 192/15 и 23/16), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник 
на РМ бр, 5/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина 
Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на ден 
16.12.2019 година донесе   
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За експропријација на праведен надоместок  на 

 пазарна вредност на недвижен имот во Пехчево за 2020 година 
 
 

Член 1 
           За потребите на Општина Пехчево заради реализација на Урбанистичкиот план на Пехчево ќе  
се врши експропријација на праведен надоместок на пазарна вредност на недвижен имот за 
реализација на јавен интерес во општината. Надоместокот ќе се врши  во три  зони на следниот 
начин: 
 
                               Прва зона..................................   550.00 ден./м2 
                               Втора зона.................................   400.00 ден./м2 
                               Зона на мало стопанство.........  150,00ден./м2 
                               Чифлик ......................................  200,00ден/м2 
                               Умлена, Робово и Црник........   150,00ден/м2 
                               Негрево, Панчарево.................. 100,00ден/м2 
 

Член 2 
            Надоместокот ќе се врши по следните Зони опишани како што следува 
 

ГРАНИЦИ ЗА ЗОНИ ВО ПОТЕСНИОТ ГРАДЕЖЕН РЕОН НА ГРАД ПЕХЧЕВО 
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Во зависнот од степенот на уреденоста на градежното земјиште, во границите утврдени со 
Урбанистичкиот план и ГУП на Пехчево, му ги дава на корисникот (положбата на 
земјиштето,сообраќајната поврзаност со центарот, снабденоста со комуналните објекти инсталации, 
рационалност и други околности од значење за користење на тоа земјиште), градежниот реон на 
Пехчево се распоредува во три (3) зони и тоа централно градско подрачје и вон централно градско 
подрачје и како зона на населени места. 

 
ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ 

 
                  Започнува од KП.БР: 2310 на Веселински Д. Јован ги опфаќа северните граници на 
парцелите по регионалниот пат Берово – Делчево се до  Бензинската пумпа на АД ,, Макпетрол,, 
Скопје од северната страна на оградата,оди по патот на север Пехчево Делчево се до спојот на ул. 
,,Јулија Веселинска,, од таму тргнува на север по стариот пат на Симин рид до спојот на ул. ,, 
Македонија,, од таму оди на исток по истата до раскрсницата на ул. ,,Илинденска,, и ул. ,,Мирче 
Ацев,, тргнува на исток по истата се до раскрсницата на ул. ,, Гоце Делчев,, и ул. ,, Ванчо Китанов,, од 
таму тргнува на југ по улица  ,, Ванчо Китанов,, ја сече ул. ,, 18 Август,, и оди на југ сече  ,,АРМ,, 
спрема ДУП на Пехчево, од таму тргнува на југ се до спојот на ,, Ванчо Китанов,, и ,,8 Март,,на запад   
оди по јужната страна на  оградата на турските гробишта  до спојот на источната страна на дворната 
ограда (граница на АД ,, Бомекс рефрактори,, Пехчево) и старата фабрика за подни плочки скршнува 
на запад по дворната ограда ги заобиколува двете фабрики и се спојува на патот со ,,Равна Река,, од 
таму на север по границата на опфатот на ГУП на Пехчево ја заобиколува западната страна односно 
дворната ограда на фабриката ,,Напредок Пехчево , западната страна на старата фабрика ,, Стаклара,, 
западната дворна ограда на сопственикот Кратевски Димитар и продолжува на север до спојот на 
пехчевска река, од таму тргнува на север се спојува со регионалниот пат на Пехчево Делчево и се 
спојува со почетната точка бензинска пумпа од каде почна зоната. 
 
                  ВОН ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ   
 
                   Површината од градежниот реон што се наоѓа надвор од зоната на централнотоподрачје 
преставува вон централно градско подрачје  
                   Површината определена со границите на градежниот реон во малото стопанство се 
прикључува во зоната како вонцентрално градско подрачје. 
                   Површината надвор од градежниот реон на ДУП и ГУП се смета како зона населено место. 
                   Напомена;  Проширувањето на ГУП во текот на 2020 година ќе влезе во зоната како 
Вонцентрaлно градско подрачје мало стопанство и индустрија. 
 

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

Пехчево. 
 
Бр.08-1655/1                     Совет на општина Пехчево 
16.12.2019 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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