
 
 

1

 

 

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                Четврток 30.01.2020 год.                Уредува: 
Општина Пехчево                                                                     Душко Миовски 
  

Излегува по потреба                         Број 01 - Година 2020                  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 седма седница 
одржана на ден 30.01.2020 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Oдлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Робовска река покрај опфат на 

с.Робово, опфатен со урбанистички план за с.Робово, општина Пехчево;  
2. Oдлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Негревска река Поток 1 и Поток 

2, во општина Пехчево, опфатен со урбанистички план за  село Негрево општина Пехчево;  
3. Oдлука за усвојување на измени и дополнувања на годишен план за вработување во ООУ 

,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година;  
4. Oдлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 

година;  
5. Oдлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година;  
6. Oдлука за усвојување на годишен план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

2020 година;  
7. Oдлука за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2020 

година и годишен извештај за Програмата за 2019 година;  
8. Oдлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за 

престој во Детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот од 01.01.2020 – 
31.08.2020 година;  

9. Oдлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на плата на 
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца - ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево за 2020 година;  
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10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на 
плата на административните (јавните) службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево; 

11. Oдлука за усвојување на иницијатива за финансирање на ЛУПД за изградба на Е2-комунална 
супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП 2322, КП 2323, КП 2324, 
КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево; 

12. Oдлука за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на 
културата на општина Пехчево за 2020 година;  

13. Oдлука за донесување на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево; 
14. Oдлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 

година; 
15. Oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево; 
16. Oдлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 

"Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, 
општина Пехчево" во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на 
специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 
развој, Министерство за локална самоуправа; 

17. Oдлука за приоретизација на проектот: "Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак 
на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот 
повик за прибирање на предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа; 

18. Oдлука за приоретизација на проектот: "Изградба на селска улица Бр. 4 во с. Црник, општина 
Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој 
на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 
развој, Министерство за локална самоуправа; 

19. Заклучок за не усвојување на иницијатива за изработка на Измени и дополнувања на ДУП за 
град Пехчево, м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево; 

 
Бр. 09-135/1                                             Градоначалник на  
30.01.2020 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 определување на ширина на крајбрежниот појас на Робовска 
река покрај опфат на с.Робово, опфатен со урбанистички план за с.Робово, општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Робовска река покрај 
опфат на с.Робово, опфатен со урбанистички план за с.Робово, општина Пехчево, што советот нa 
општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/2                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за  води (Службен весник на РМ, бр.87/08, 06/09, 
161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016), член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина 
Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 30.01.2020 година донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШИРИНА НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА РОБОВСКА РЕКА ПОКРАЈ  
ОПФАТ НА СЕЛО РОБОВО, ОПФАТЕН СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО РОБОВО, 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука, а заради заштита и одржување на природното и уреденото речно корито и 

брегот на реката,  се определува широчината на крајбрежен појас на водотекот на Робовска Река низ 
село Робово, Општина Пехчево, дефинирана со следните координати: 

• oд точка Т1(X-4625658.1, Y-7651706.0 во стационажа 0+096,80) до точка  
Т2(X-4626038.0 , Y-7651836.9 во стационажа 0+507,96) дел од Робовска река кој го тангира 
опфатот , а на места и навлегува во опфатот со минимална површина 

• од точка при влез на Робовска река во планскиот опфат Т2(X-4626038.0 ,  
Y-7651836.9 во стационажа 0+507,96) до точка при излез на Робовска река од планскиот опфат 
Т3(X-4626581.0 , Y-7651992.0 во стационажа 0+988,50) дел од Робовска река кој е во рамки на 
планскиот опфат 

• от точка Т3(X-4626581.0 , Y-7651992.0 во стационажа 0+988,50) до точка  
Т4(X-4626718.4 , Y-7652042.9 во стационажа 1+145,00) дел од Робовска река кој го тангира 
опфатот , а на места и навлегува во опфатот со минимална површина 

 
 
 



 
 

4

Член 2 
Широчината на крајбрежниот појас на водотекот на  Робовска Река опфатен со урбанистички 

план за село Робово, Општина Пехчево, од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе 
изнесува  3м . 

 
Член 3 

 Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог  на Урбанистички план за село Робово, 
Општина Пехчево – Синтезен план во размер 1:1000 и геодетски координати за опфатот. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на 
општина Пехчево. Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-1217/1, 
донесена на ден 16.09.2019 година објавена во Сл. Гласник бр. 08/2019. 
 
Бр.08-116/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 определување на ширина на крајбрежниот појас на Негревска 
река Поток 1 и Поток 2, во општина Пехчево, опфатен со урбанистички план за село Негрево 

општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Негревска река Поток 1 
и Поток 2, во општина Пехчево, опфатен со урбанистички план за село Негрево општина Пехчево, 
што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 
година. 
 
Бр. 09-135/3                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 131 став 2 точка 3 од Законот за Законот за води (Службен весник на РМ, бр.87/08, 
06/09, 161/09, 83/0, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/2016), член 36 став 1 точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 42 од Статутот 
на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина 
Пехчево на седницата одржана на 30.01.2020 година донесе 

 
 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ШИРИНА НА КРАЈБРЕЖНИОТ ПОЈАС НА НЕГРЕВСКА РЕКА, 
ПОТОК 1 и ПОТОК 2,  ВО ОПШТИНА ПЕХЧЕВО, ОПФАТЕН СО УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

ЗА СЕЛО НЕГРЕВО, ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
 

Член 1 
Со оваа одлука, а заради заштита и одржување на природното и уреденото речно корито и 

брегот на реката,  се определува широчината на крајбрежен појас на водотекот на Негревска Река низ 
населено место Негрево, Општина Пехчево, дефинирана со следните координати  на Негревска Река: 

• од точка Т1 (X-4626900.7 , Y-7657611.5 во стационажа 0+108,60) до точка  
Т2(X-4627335.5 , Y-7657852.7 во стационажа 0+637,70) дел од Негревска река кој го тангира 
опфатот , а на места и навлегува во опфатот со минимална површина 

• од точка  Т2(X-4627335.5 , Y-7657852.7 во стационажа 0+637,70) до точка  
Т3(X-4627561.7 , Y-7657977.8 во стационажа 0+924,73) дел од Негревска река кој излегува од 
планскиот опфат 

• од точка при влез на Негревска река во плански опфат Т3(X-4627561.7 ,  
Y-7657977.8 во стационажа 0+924,73) до точка при излез на Негревска река од плански опфат 
Т4(X-4627964.6 , Y-7658252.5 во стационажа 1+439,34) дел од Негревска река кој е во рамки на 
плански опфат 
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• од точка Т4(X-4627964.6, Y-7658252.5 во стационажа 1+439,34) до точка  
Т5(X-4627987.5 и Y-7658271.6 во стационажа 1+469,36) дел од Негревска река кој излегува од 
планскиот опфат 
 

Исто така, со оваа одлука се определува широчината на крајбрежен појас на водотекот на Поток 1  
низ населено место Негрево, Општина Пехчево, дефинирани со следните координати за Поток 1: 

• од Негревска река до точка Т6(X-4627289.8 , Y-7657973.2 во стационажа 0+163,70) каде Поток 
1 излегува од плански опфат 

• Од точка Т6(X-4627289.8 , Y-7657973.2 во стационажа 0+163,70) до точка Т7(X-4627270.1 , Y-
7658057.6 во стационажа 0+306,00) дел од Поток 1 кој го тангира планскииот опфат 

 
како и определување на  широчината на крајбрежен појас на водотекот на Поток 2  низ населено 
место Негрево, Општина Пехчево, дефинирани со следните координати за Поток 2: 

• oд Негревска река до точка Т8(X-4627707.4 , Y-7658494.1 во стационажа 0+539,65) каде Поток 
2 излегува од пласнкиот опфат 

 
Член 2 

Широчината на крајбрежниот појас на водотекот на Негревска Река, како и ширината на 
крајбрежниот појас на Поток 1 и Поток 2 , опфатени со урбанистички план за село Негрево, Општина 
Пехчево од крајната линија на регулацијата на речното корито ќе изнесува најмалку 3m. 

 
Член 3 

 Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог Урбанистички план за село Негрево, 
Општина Пехчево – Синтезен план во размер 1:1000 и геодетски координати за опфатот. 
 

Член 4 
Одлуката влегува на сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево, а 

по претходно добиена согласност од Министество за животна средина и просторно планирање. Со 
донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-1223/1, донесена на ден 16.09.2019 
година објавена во Сл. Гласник бр. 08/2019. 

 
Бр.08-117/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 измени и дополнувања на годишен план за 
вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на измени и дополнувања на годишен план за вработување во 
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/4                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002), 
член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 и 05/2019), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник 
на РМ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 198/18), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
30.01.2020 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на измени и дополнувања на годишен план за вработување во  

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево ги усвојува измените и дополнувањата на годишниот план за 
вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година. 

 
Член 2 

Измените и дополнувањата на годишниот план за вработување во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево за 2020 година бр. 01-29/1 од 22.01.2020 година, е составен дел од оваа одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.08-118/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
 
Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година  
 

Опис 
 

В
К
У
П
Н
О

 

М
а
к
ед
о
н
ц
и

 

А
л
б
а
н
ц
и

 

Т
у
р
ц
и

 

С
р
б
и

 

В
л
а
си

 

Р
о
м
и

 

Б
о
ш
њ
а
ц
и

 

Д
р
у
ги

 

а Моментално вработени во институцијата 
(на датумот на пополнување на годишниот план) 

15 12 0 1 0 0 2 0 0 

б 
Планирани пензионирања и најавени заминувања 

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в 
Планирани нови вработувања  

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г 
Планирана бројна состојба  

на 31 декември тековната година 
 (г = а - б + в) 

15 12 0 1 0 0 2 0 0 
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ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 
 
Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година 
Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во 
рамките на институцијата, заклучно со  31 декември следната година?                                                                                       
(заокружете)                                                                                                                                                                                             

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку 
унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата:                                                                                                                     
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Наведете ги работните места кои планирате да ги пополните преку интерен оглас и/или решение за распоредување:  
(внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...) 

р. 
бр 

на работно 
место (шифра 
и назив) 

во орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

кратко образложение 

1         
   

  

2         
  
 

3         
  
   

4         
  

   

5           
   

6      

7      

8      

9      

10      
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Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година 
Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 
декември следната година?                                                                                                                                                                            
(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку 
објавување на трансфер листа за преземање во други институции:                                                                                                
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените 
причини:  (внесете кратко образложение за причината и по потреба додадете нови редици...) 

р. 
бр 

работно 
место 

(шифра и 
назив) 

од орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

во 
рамки 
на орг. 
един. 

причина 1: 
намалување 

на 
надлежности 

на 
институцијата 

причина 2: 
намалување 
на обемот на 
работа 

причина 3: 
поедноставу
вање на 
постапки 

причина 4: 
работното 
место се 
укинува 

(наведете 
датум) 

причина 5: 
друго 

(наведете ја 
причината) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6          

7          

8          

9          

10          
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година 
Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно 
со 31 декември следната година?                                                                                                                                                    
(заокружете)                                                                                                                              

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на вработени кои ќе се пензионираат или ќе заминат: (наведете 
број)                                

2 

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

р. 
бр 

работно место 
(шифра и назив) 

во орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

во рамки 
на орг. 
един. 

причина 1: 
пензионирање 

(наведете 
датум на 

престанок на 
работниот 
однос) 

причина 2: најавено 
заминување 

(наведете датум на 
престанок на 

работниот однос) 

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

1 
Хигиеничар 

ОБН   04   01   A01  
002 

Помошно-
техничка 
служба   

Помошно-
техничка 
служба   

Одржување 
на објектите 
и опремата 

пензионирање  
20.10.2020 год. 

    

2 

Хигиеничар 
ОБН   04   01   A01  

002  
 

Помошно-
техничка 
служба   

Помошно-
техничка 
служба   

Одржување 
на објектите 
и опремата 

  

ДА 
по барање на работникот                   

(со писмена изјава)  
05.09.2019 

  

3 
 
  

            

4 
  
 

             

5   
 

            

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  
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Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница  
 

Опис 
 

В
К
У
П
Н
О

 

М
а
к
ед
о
н
ц
и

 

А
л
б
а
н
ц
и

 

Т
у
р
ц
и

 

С
р
б
и

 

В
л
а
си

 

Р
о
м
и

 

Б
о
ш
њ
а
ц
и

 

Д
р
у
г
и

 

а 

 
Планирани пензионирања во следната година 

(заклучно со 31 декември следната година) 
 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 
 
Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година 
Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? 
(заокружете)                                                

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на нови вработувања за кои имате потреба:                            
(наведете број)                                                                                                        

2 

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

р. 
бр 

работно место 
(шифра и 
назив) 

во орг. единица 
во рамки 
на орг. 
единица 

во рамки 
на орг. 
единица 

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

 

причина 2:  
пензионирање 
или најавено 
заминување  

причина 3: 
друго 

(наведете ја 
причината) 

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

Колкав буџет ќе 
биде потребен за 
плата на новиот 
вработен во 

следната година? 
(наведете во 
денари) 

1 
Хигиеничар 
ОБН   04   01   

A01  002 

Одржување на 
објектите и 
опремата 

Помошно-
техничка 
служба 

Помошно-
техничка 
служба 

 
ДА 

 
 

12 
(дванаесет) 

150.096,00 
нето плата 

2 
Хигиеничар 
ОБН   04   01   

A01  002 

Одржување на 
објектите и 
опремата 

Помошно-
техничка 
служба 

Помошно-
техничка 
служба 

  

по барање на 
работникот                 
(со писмена 
изјава)  

05.09.2019 

12 
(дванаесет) 

150.096,00 
нето плата 

3          

4                   
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5                   

6          

7          

8          

9          

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

Опис 
 

В
К
У
П

Н
О

 

а 

 
Планирани нови вработувања во следната година 

(заклучно со 31 декември следната година) 
 

2 
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Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата http://balancеr.mioa.gov.mk 
 

Опис 
 

В
К
У
П
Н
О

 

М
а
к
ед
о
н
ц
и

 

А
л
б
а
н
ц
и

 

Т
у
р
ц
и

 

С
р
б
и

 

В
л
а
си

 

Р
о
м
и

 

Б
о
ш
њ
а
ц
и

 

Д
р
у
г
и

 

а Стартна позиција  
за годината на која се однесува планот  

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

15 12 0 1 0 0 2 0 0 

б Пензионирања  
во годината на која се однесува планот 

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

година) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

в 
Планирани нови вработувања во годината на која 

се однесува планот 
 (се внесува податокот од Табела 7, ред а) 

2         

 
 

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/,  
внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот 

 
 

 

 



 
 

17
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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 и развој на 
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница 
одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/5                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 
05/2019), советот на општина Пехчево наседницата одржана на 30.01.2020 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на програмата за работа и развој на  

ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 2020 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за 2020 година. 
 

Член 2 
Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година бр. 01-774/1 од 

19.12.2019 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.08-119/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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ЈКП Комуналец почетоците на своето самостојно работење ги бележи од 1997 година и е 
претпријатие основано од страна на општина Пехчево заради вршење на дејности од комуналната област 
од јавен интерес, а која е незаменлив услов за животот и работата на граѓаните на територијата на 
Општина Пехчево. 

ЈКП Комуналец постојано гради партнерски односи со граѓаните и добавувачите преку меѓусебна 
доверба, јасна и отворена комуникација. 

 
Основни дејности на претпријатието се: 

1. Снабдување, пречистување и дистрибуција на вода за пиење; 
 Снабдувањето со вода за пиење подразбира: зафаќање, обработка и дистрибуција на вода до 

мерниот инструмент на корисникот. 
2. Одржување  на комплетната  водоводна мрежа во Пехчево, с. Робово, Умлена, Чифлик и 

Негрево; 
3. Одржување на канализационна мрежа во Пехчево, с.Чифлик и с. Робово; 
4. Одржување на градско зеленило и паркови ; 
5. Одржување на градско пазариште; 
6. Одржување на улично осветлување; 
7. Собирање и депонирање смет од физички и правни лица во Пехчево, Робово, Умлена, Чифлик, 

Негрево, Панчарево и Црник; 
8. Одржување на јавната чистота; 
9. Управување со градските гробишта; 
10. Зимско одржување, т.е. чистење на снег и мраз во зимски услови на територијата на општина 

Пехчево; 
11. Одржување на депонијата. 

 
ЈКП Комуналец- Пехчево функционално ги извршува на сите активности во тековното работење на 

динамички и финансиски план. 
Техничките одделенија се носители на главните активности  
на претпријатието, кои се наведени погоре. 
Работата на овие одделенија е обемна и ги опфаќа сите технички активности на претпријатието. Ги има 

следниве одделенија: 
 Одделение за водовод и канализација 
 Одделение за собирање и депонирање на комунален

 отпад, одржување паркови и зеленила и градски гробишта; 
 Одделение за зафат и филтрирање на вода. 

Секое одделение има раководител кој врши надзор над своите вработени и за 
тековната работа и проблемите кои настануваат при извршувањето го известува Директорот и одговара за 
сите актиовности во тековното работење на претпријатието. 

Финансиското работење е проследено во одделение за сметководство и правни работи. 
Одделението за сметководство и правни работи ги извршува сите активности поврзани со финансиски 
активности од внес на прочитаните состојбати на водомери, изготвување на фактури за правните лица, 
директен контакт со корисниците за сите потреби кои претпријатието може да ги реализира преку својата 
дејност, активностите поврзани со правниопт статус и организацијата на претпријатието, како и регулирање 
на статусот на вработените во претпријатието. И одделението за сметководство и правни работи има свој 
раководител кој ја контролира и регулира работата на вработените во одделението. Раководителот на 
оделението одговара директно пред директорот на претпријатието. 
 
Основните појдовни елементи врз кои се заснова изготвувањето на програмата за работа и развој на ЈКП 
Комуналец за 2020 година се: 

 дефинирање на планираниот физички обем на услуги; 
 целосно искористување на постоечките капацитети; 
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 подобрување на услугите кон корисниците; 
 технолошки развој и дигитализирање на податоци во тек  

со современите трендови и реалните потреби на претпријатието. 
 

1. Снабдување со вода за пиење 
Под систем на водоснабдување на населението со (секогаш) хигиенски исправна вода за пиење се 

подразбира збир на хидротехнички објекти и постројки за зафаќање на вода за пиење – извори, тиролски 
захвати, постројки за кондиционирање на водата (фабрики за преработка на вода и дезинфекција, водоводна 
мрежа и сл) и дистрибуција на истата до домаќинства и правни лица. 

Во наредната 2020 планираме приклучување на изградените таложници пред филтер станицата за 
избистрување т.е. третман на заматена вода после обилни врнежи. 
 

2. Одржување на водоводна мрежа во општина Пехчево 
Водоводната мрежа е составен дел на водоводниот систем. Водоводната мрежа ја сочинува системот на 
цевоводот за транспорт и дистрибуција на сирова и преработена вода, кој се протега од зафатните градби или 
уредите за пречистување, па се до крајните корисници на вода, заедно со соодветните арматури, објектите и 
уредите на нив. 

Цевоводите се делат на регионални цевоводи (главни доводи), примарна (дистрибутивна), секундарна 
мрежа и терциерна мрежа (куќни приклучоци). 

Во согласност со техничките прописи и одржување на цевоводите се вградуваат воздушни вентили, 
испусти, мерни уреди, кој со предвидената динамика ќе се вградуваат и во 2020. 

Добро одржување на водоводната мрежа подразбира многу активности на планот на обезбедување на 
уредна и непрекината испорака на вода и тоа со постојан режим на снабдување (одреден притисок во мрежата 
и гарантиран квалитет на водата). 

Со цел остварување на овие принципи треба да се настојува следното : 
-Цевоводите заедно со соодветните арматури, објекти, уредите и стамбените приклучоци постојано да 

се одржуваат во исправна сосотојба, што може да се оствари по пат на контрола на потребните работи во 
рамките на редовно и инвестиционно одржување. 

- Редовно (2 пати неделно) испитување (Јавна Здравствена Установа) и анализа на работата на 
целокупната водоводна мрежа, заради одржување на оптималниот режим и благовремено превземање на 
неопходните работи заради натамошно подобрување на постојаниот режим; 

- Брзо и организирано отстранување на настанатите дефекти; 
- Секојдневно сопствено испитување на испорачаната вода; 

- Годишна севкупна задолжителна анализа (радиолошки и хемиски ) од ЈЗУ Скопје; 
- Планско работење и испитување на причините за загубите на вода и нивно намалување а воедно и 
изнаоѓање на средства за промена на примарната водоводна мрежа на Булевар „Равен“; 
- Секојдневно испитување на квалитетот на испорачаната вода во лабораторијата во филтер 
станицата и набавка на опрема за третирање на сировата вода во филтер станицата; 
 

3. Одржување на канализационата мрежа 
Под одржување на канализационен систем на градот Пехчево, се подразбираат следните активности: 

- Следење и одржување на изградениот фекален и атмосферски (во централното градско подрачје) 
канализационен систем. Во Пехчево постојат два канализациони колектори, лев и десен и се релативно нови, 
од ПВЦ цевки, како и дел од секундарните краци се ПВЦ и полиетилен околу 50%, а останатото е 30% азбест, 
15% бетонски цевки и 5% глинени цевки. Во најголем процент кај индивидуалните приклучоци цевките се 
ПВЦ, помалку полиетилен и најмал број на азбест-бетонски цевки. 
Во понатамошното работење ќе биде опфатена целосна замена на канализационите цевки со ПВЦ цевки; 
 

Целокупното градско подрачје кое е опфатено со канализација се проверува и санира барем најмалку 
еднаш во годината, покрај редовни санации и чистења кога се јави потреба. 
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Имено така оперативната група за чистење на ревизиони и главните шахти ги контролира и исчисти, ако во 
нив има талог и слично, а потоа со специјалното возило, пумпа за вода, под притисок се испираат канали и 
цевки. Исто така оперативната група за чистење на улични сливници ги контролира и чисти уличните 
сливници, и го транспортира материјалот со трактор и го депонира на депонија одредена за тоа. 
Изградена е канализационата мрежа во с.Чифлик, Робово и дел во с.Умлена на која треба да се приклучат 
корисниците кои не се приклучени а воедно и редовно одржување на истата од наша страна. Во координација 
со Општина Пехчево ќе се одржуваат и локалните патишта во општината. 
- Поправка на дотраените решетки преку улиците и изработка на нови, во зависност од потребите. 

 
При одржувањето на фекалната канализација ЈКП Комуналец се има соочено со голем број неправилности и 
потешкотии од различна природа како: 

 депонирање на различен градежен материјал врз ревизионите шахти и уличните сливници; 
 неправилно (диво) вклучување на фекалната канализација; 
 недозволено фрлање на разни предмети во канализационата мрежа како: пепел, песок, крпи, отпаден 

материјал од казаници, зимница, камења и сл; 
 оштетување на капаци од ревизиони шахти; 

 оштетување на решетки од улични сливници. 

Одведување на отпадни и атмосферски води ги опфаќаат следните активности: 

 фекалниот канализацонен систем со кој се одведуваат отпадните води од домаќинствата, 
индустријата и другите претпријатија и јавни установи; 

 Атмосферскиот канализационен систем во централното градско подрачје со кој се одведуваат 
атмосферските води од територијата на Пехчево во 
природните реципиенти и отворени канали; 

 Одржување во исправна состојба на ревизиони шахти и сливници кои служат за прифаќање на 
атмосферски води; 

 Вршење  на интервенции  со рачен алат, чекреци, сајли  и пумпа
 под притисок; 

 Увид на лице место за определување на услови за изведба на приклучоците како и нивно 
усогласување со другите подземни инсталации и објекти; 

 Изготвување пресметки за наплата од граѓани и правни лица за извршените
 Приклучување на правни и индивидуални објекти на канализационата мрежа во фаза од прво 

сознание за потреба од приклучување до фаза на 
изведување на приклучок; 

 
4. Одржување на паркови и градско зеленило 
Програмата има за цел да ја прикаже состојбата на градското зеленило , видот и обемот на работите, 

потребен број на работници, вредноста на работите сврзани со одржување на градското зеленило за 2020 
година. 
Основна задача е одржување на јавните зелени површини со ист интензитет и динамика. 
Начинот и интензитетот на одржувањето се менливи елементи кои се во корелација со климатските услови. 
За`реализација на програмата во предвидениот обем и интензитет, со кои би се гарантирало квалитетно 
зеленило, постојниот број на работници е недоволен, што се надополнува со вклучување на 2 сезонски 
ангажирани работници од наша страна. 

Во текот на 2014 и 2015 година во централното градско подрачје на новиот плоштад изградени се 
нови зелени површини од 50м2 кои се вклучени во програмата за редовно одржување за 2020 година. Старите 
зелени површини кои беа на местото на новиот плоштад зафаќаа површина од 400м2. 

Интензитетот на извршувањето на предвидените операции (откос, кроење на дрвца, полевање, 
чистење и кастрење на гранки покрај локалните и регионалните патишта) календарот и динамиката на 
извршување, како и потребниот број на извршители зависи од финансиските средства потребни за 
реализација на програмата и заедничката соработка со Општина Пехчево.. 
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Преглед на зеленилото во Пехчево 
Влез на Пехчево со 3 парковски парцели кои зафаќаат површина во м 2 

, и тоа: - Парк на влез во Пехчево, под патот со површина од 4000 м2, 
- Парк на влез во Пехчево над пат, 500 м2, 
- Парк кај Г.Вазлиска со површина од 1000 м2, 
- Парк на расксница кај продавница на ,,Равна река“ 1000 м2 
- Парк кај ,,Здравен дом“ 4000 м2 , 

- Останати површини 1500 м2 (како зеленило на острови на булевар, зеленили на 
раскрсница на ул.,К.Медарски“, Зеленило во централното градско подрачје, површини кај ,,Градско 
пазариште, залени површини на место тротоари на разни улици во градот и сл.) 

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа програма е ЈКП 
Комуналец, со претходно склучен договор со Општина Пехчево. 

Надзор над извршувањето на програмата, согласно Одлука за комунален ред на 
Општина Пехчево, врши градски орган за комунални работи. 
 

5. Стопанисување со градско пазариште 
Градското пазариште во Пехчево располага со следниот простор и опрема: 

 површина за пазар 1000 м2; 
 површина за паркинг 1.000 м2 ; 
 метални тезги со кров бр.23 
 метални тезги без кров бр.3 
 откриен продажен простор 500 м2 ; 
 продажен простор полиња бр 500 м2; 

Градското пазариште е од јавен интерес за граѓаните на општина Пехчево. 
Просторот кој е од времен карактер е тешок за оградување. „ЈКП Комуналец“ стопанисува со Градското 
пазариште заради квалитетно и организирано вршење на дејноста управување со пазар. 

Пазарите по меѓусебниот однос помеѓу купувачите и продавачите се разликуваат од супермаркетите, 
кои во почетокот на 21 век му станаа значителна конкуренција на овој традиционален и многу популарен 
облик на трговија. 

За одржувањето на пазарот ЈКП наплаќа соодветен надоместок за користење на тезги и полиња со 
склучување на договори со трговците, кое нешто е предвидено и со закон. 

Освен за тезги и полиња странките наплаќаат и за месечни резервации. 
Според законот за безбедност на храната, трговците и производителите се должни да продаваат 

проверена и контролирана роба, која може да биде контролирана од инспектор за храна. 
Целта на овој закон е да се обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и интересите на 
потрошувачите во однос на храната. 
 

6. Одржување на улично осветлување 
Со склучување на договор меѓу Општина Пехчево и ЈКП Комуналец, претпријатието е обврзано за 

одржување на улична расвета. Во договорот е обврзано општината за набавка на соодветните материјали, а 
оперативниот дел, т.е вградување и замена е обврска на ЈКП. ЈКП ќе работи согласно програмата на Општина 
Пехчево. 

Украсувањето за Новогодишните празници го врши ЈКП Комуналец, со вработени од општината. 
 

7. Изнесување и депонирање на смет 
ЈКП Комуналец со оваа програма се стреми за имплементација на законската и подзаконската регулатива 

од оваа област (пред се законот за управување со отпад, и законот за животна средина ) и подобрување на 
оперативното работење. 

За реализација на оваа програма ќе биде задолжено одделението за таа намена кое има добра соработка со 
корисниците на услугите, и со вршење на услугата за собирање и транспортирање на комуналниот отпад во 
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2020 година целосно ќе биде покриена територијата на општина Пехчево. Се планира докомплетирање на 
селата со контејнери и корекции и тампонирање на некои улици за да има пристап возилото за собирање на 
смет. 

Со средства од ЕУ фондовите целиот Источно-плански регион ќе биде доопремен со дефицитарна опрема, 
во случајот со ЈКП Комуналец ќе има потреба од уште 1 до 2 возила за смет и садови за смет. 
 

8. Одржување на јавна чистота 
Со програмата за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Пехчево во 2020 година се 

дефинираат: видот и обемот на работата која треба да се извршат во текот на 2020 година како и динамиката 
и начинот на извршување на работите. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од : Рачно и машинско 
метење и миење на улиците во централното градско подрачје како и сите други јавни површини и отворени 
простори и јавни објекти наведени во законот за јавна чистота, празнење на уличните корпи за отпад кои се 
поставени во центарот на Пехчево. 

Планирањето и димензионирањето на работата, работната рака и механизација за одржување на чистотата 
на јавните површини е извршено врз основа на следните клучни фактори: 

 начинот на одржување на јавната чистота 
 пресметката на нормите за работа врз кои се врши димензионирањето на работата, работната 

рака и механизацијата 
 димензиите типот и формата на јавните површини, големина Сметот се појавува 
како: 

 Секојдневен смет: 
a. отпадоци од возила кои ннастануваат при: превоз на разновиден 

материјал (градежен материјал, овошје, зеленчук, технолошки материјал), собирање 
на домашен смет, косење на тревни површини; 

b. при интензивни врнежи од дождови: наноси од земја, песок, лисја и др. 
c. загадувања од атмосферата: загадување од чад и прав, индустриски оџаци, гасови од 

моторни возила; 
 Сезонски смет: 

a. лисја од дрва, суви гранки и сл., 
b. песок, ситен камен, кој во зимскиот период служи за посипување на јавните 

површини заради намалување на лизгавоста, кој по престанокот на мразевите и 
снеговите треба темелно да се отстрани; 

 
Во централното подрачје на Општината одржувачите на хигиена ќе вршат рачно метење и празнење 

на уличните корпи за отпад, со исклучок во зимските периоди при поголеми врнежи на снег и појава на 
мразеви. 

Динамиката на извршување на активностите за чистење на јавните сообраќајни површини може да се 
зголеми во зависност од укажаните потреби, а врз основа на согледувањата на стручните служби на 
претпријатието или на барање на општинските органи. 
 

9. Управување со градски гробишта 
Управител на градските гробишта во Пехчево е ЈКП Комуналец, а законот предвидува во иднина и 

управување со селските гробишта (муслимански и православни). 

Претпријатието ги врши следниве услуги: доделување на гробни места, одржување на гробиштата, 
издавање на одобренија за погреб, водење дневник и регистар на погребани лица 

Гробиштата како добра во општа употреба, уживаат посебна заштита и се користат под услови и начин 
утврдени со законот за гробишта. 

Во 2020 година ќе се заврши урбанизирање и оградување на новиот дел од гробиштата и ќе почне 
парцелизација, т.е. изградба (бетонирање) на гробни парцели и патеки, како и уредување на двата влеза на 
гробиштата со бехатон плочки. 
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10. Зимско одржување 
Општина Пехчево и ЈКП Комуналец веќе имаат склучено договор за претстојната сезона за чистење на 

снег. Во договорот се предвидени: видот и обемот на работите кои треба да се извршат, финансиските 
средства, временските рокови за извршување на работите, како и динамиката и начинот на чистењето и 
одржувањето на улиците и локалните патишта во општина Пехчево, во зимски услови за претстојната 
2019/2020 година. 

ЈКП организира редовна приправност со потребна опрема, алат, резервни делови и стручен кадар за 
обезбедување исправност на сопствената механизација за дејствување во зимски услови. Одговорните 
работници на дежурство вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти, ја спроведуваат програмата и 
даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани. Се врши набавка, обезбедување, чување и 
складирање, како и растурање на сол, ризла, песок и други материјали. Исто така се врши подготовка на 
возилата и машините и друга потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во 
зимски услови: 

 со сеалка приклучена на трактор врши посипување на сол и песок за 
отстранување на голомразица од коловозните површини; 

 води целосна документација за зимската служба и изготвува распоред на лица за 
приправност; 

 врши редовно тековно одржување на возилата и опремата; 

 обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата. 

Други учесници вклучени во реализација на програмата: сообраќајна полиција, ЕВН, претпријатија 
чии објекти и простории се користат од страна на граѓаните (бензинска пумпа, паркинг и сл) превземаат брзи 
и ефикасни мерки за отстранување на снегот и голомразица од овие објекти и простории пред нив, 
претпријатија, училишта, корисници на деловни згради простории, граѓаните – станари го чистат снегот и 
голомразицата од тротоари и приодни места пред своите објекти. Исто така граѓаните го чистат снегот од 
покривите и терасите, при што се води сметка за безбедноста на минувачите, а исчистениот снег се собира 
пред стамбените и деловните објекти на начин што ќе се обезбеди непречен сообраќај. Коловозните 
површини за оспособување на ниво на општина се 31.80 км и нивното расчистување се одвива по 
приоритетна листа, со точно дефинирани приоритети при одржувањето , а посебно водејќи сметка за 
критичните точки во општината. 

Оспособувањето на улиците ќе се врши во зависност од временските услови и тоа: 
 состојба на  присуство на  снежни  врнежи  до 20 см.  (прва состојба на 

готовност); 

 состојба на снежни врнежи над 20 см (втора состојба на готовност). 
 

Повремени работи 
Како повремени работи се јавува потребата од чистење на јавните површини по барање на органите на 

општината за време на државните празници, по барање на инспекциските служби, собирањето на сметот 
после јавните манифестации на барање на организаторот на јавната маниестација а по претходен договор со 
него. 

Овие работи се извршуваат надвор од активностите планирани со програмата. 
Во 2020 година, ЈКП Комуналец ќе се ангажира и во расчистување на отпадот од јавните површини 

(градежен шут, земја, гранки и др.) што го оставаат неодговорни и несовесни граѓани кои одлагаат ваков вид 
на отпад на слободните јавни површини низ општината. 

За извршувањето на програмски предвидените задачи ќе бидат користени: еден трактор, моторна пила, 
хидрантски црева и гарнитура од соодветен алат (лопати, копачи, гребла, макази за кроење, секири, тесли, 
клешти, метли, рачни колички, вреќи за складирање на смет и др. 

Со оваа програма предвидено е одржување на улиците и патиштата на подрачјето на општина 
Пехчево, во вкупна должина од 31.80 км, т.е. асфалтирана површина од 21 км и тампонирана површина 
(бехатон и травертин) 
10.80 км – плоштад, кеј и тротоари. 
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Финансирањето на активностите предвидени со оваа програма ќе се вршат ос средства предвидени во 
Буџетот на општина Пехчево. 

Цените за чистење на снегот во зимски услови се утврдени во договорот склучен од ЈКП и Општина 
Пехчево. 

Вкупниот број на интервенции за расчистување на снегот и мразот од улиците, патиштата, тротоарите 
и др. во зимската сезона 2019/2020 ќе зависи од обемот на снежните врнежи, при што бројот на 
интервенциите ќе биде соодветно утврден и определен. 
 

Отпочнати активности 
- Преку проект од GIZ и IAWD за Географски информативен систем (GIS) управување со податоците 

за мрежата за комуналните претпријатија во Македонија извршена е обука на две лица вработени 
во ЈКП Комуналец за 
внесување на податоците во датабазата и добиена е специјална опрема и со софтвер (Еdams 
Tehnology) во кој ќе биде постепено исцртана водоводната, канализационата и атмосферската мрежа 
во општина Пехчево во дигитална форма на орто-фотографии со детални податоци за секој елемент 
од мрежата (шахти,резервоари, вентили); 

- Расчистување на опожарена помошна просторија на ЈКП Комуналец, 
проценка на штета од пожарот, отворена е донаторска сметка за таа 
намена. Потребна е проценка на трошоците за изградба на нов помошен објект; 

 
 
 

ЈКП „Комуналец„ – Пехчево 
Директор 

     Борис Поповски 
     

 
 
 
 
 

Декември, 
2019 Пехчево  
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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 финансиски план на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 
30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/6                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 
05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.01.2020 година донесе: 
 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансиски план на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 

 
 

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

2020 година. 
 

Член 2 
Финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година бр. 05-775/1 од 19.12.2019 

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.08-120/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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                           ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНА 
       ЈКП  ,,КОМУНАЛЕЦ” – ПЕХЧЕВО 

 
1. ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 
1.Приходи од нови приклучоци i obnovuvawe na stari............................50 000 
2.Приходи од граѓани по основ на вода и канализација......................... 6 800 000 
3.Приход од правни лица по основ вода и канализација.........................3 500 000 
4.Приходи од ѓубре од физички лица........................................................2 000 000 
5.Приход од ѓубре правни лица .................................................................1 200 000 
6,Приход од одржување на гробишта...........................................................672 000 
7.Приход од користење комунална инфраструктура на гробишта...............20 000 
8,Приход од продажба на гробно место........................................................250 000 
9.Пазаришна такса и резервации..................................................................300 000 
10.Прих.од граѓани за извршени  услуги за водовод и канализација...........70 000 
11.Приход од grade`ni ma{ini..................................................................550 000 
12.Чистење на тротоари и други јавни површини (јавна чистота) и одржување на паркови и 
зеленило....................................................................................450 000  
13.Улично – услуга..........................................................................................300 000 
14.Приходи од наплата на долг по основ на отужување и судење..........1 500 000 
15. Приходи од зимско одржување ...............................................................300 000 
16, Приход од наплата на адвокатски и нотарски трошоци ........................100 000 
17. Приход од канализација с.Робово, с.Умлена и с.Чифлик......................250 000 
18,Приход од донации за набавка на инвентар и реновирање на помошна 
просторија........................................................................................................300 000 
 

БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ 
                                                    Вкупно planirani приходи     = 18 612 000  .00     
 

2. ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ  
             
               Трошоци за набавка на материјали 

1.Канцелариски матерјали..............................................................................50 000 
2.Резервни делови и поправка на возила ...................................................580 000 
3.Трошоци за обештетување по погреб.......................................................200 000 
4.Резервни делови за водовод и канализација...........................................300 000 
5.Набавка на ситен инвентар ......................................................................200 000 
6.Набавка на хлор..........................................................................................200 000 
7.Алуминиум сулфат........................................................................................40 000 
8.Вар..................................................................................................................10 000 
9.Кварцен песок................................................................................................50 000 
                                                                                                
                                                                                                 Вкупно =1 630 000,00 
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Трошоци за енергија 

 
1.Електрична енергија.....................................................................................550 000  
2.Огревно дрво……………………………………………………………...…….....60 000 
3.Нафта и бензин………………………..…………………………...................1 000 000 
4.Уље и сл……………………………………………………………..…………….100 000 
                                                                                                
                                                                                                 Вкупно = 1 710 000,00 

                                                                                                
Други трошоци 

 
1.ПТТ услуги за наплата на сметки на вода од граѓани.................................50 000 2.Трошоци за 
телефон....................................................................................180 000 
3.Трошоци за интернет услуги.........................................................................12 000 
4. ХТЗ опрема..................................................................................................100 000 
5.Лица кои вршат услуги за ЈКП Комуналец...................................................10 000 
6.Трошоци за испитување и анализа на вода..............................................130 000 
7.Компјутерски и софтверски трошоци .........................................................100 000 
8.Регистрација на возила..................................................................................50 000 
9.Трошоци за членови на  Надзорен одбор и У.О..........................................60 000 
10.Дневници ......................................................................................................40 000 
11.Репрезентација.............................................................................................60 000 
12.Прехрамбени производи и сретства за хигиена........................................30 000 
13.Банкарски услуги..........................................................................................20 000 
14.Премии за осигурување...............................................................................50 000 
15.Камати.........................................................................................................500 000 
16.Судски такси.................................................................................................50 000 
17.Бруто плати..............................................................................................10 000 00 
18.Амортизација...........................................................................................1 350 000 
19.Трошоци за бруто плата за вработени преку АПВ...............................1 300 000 
20.Дреарски и браварски услуги и вулканизер........... .................................100 000  
21.Електротехнички услуги и поправка на електрични апарати...................30 000 
22.Трошок за јавна чистота............................................................................230 000 
23.Трошоци за Адвокат и Нотар....................................................................100 000  
24.Средства за реконструкција на дел од водоводната мрежа..................150 000   
25.Трошок за исплата на здравствени услуги на вработени.......................120 000 
26, Трошоци за реновирање на помошна просторија .................................400 000                                                                                       
                                                                                                 
                                                                                               Вкупно =15 222 000,00 

 
 

БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ 
                                                      
                                                      Вкупно планирани трошоци   = 18 562 000  .00                          
 
                                                                   ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ” – Пехчево 
                                                                               ДИРЕКТОР 
                                                                         БОРИС ПОПОВСКИ 
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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 план за јавни набавки на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишен план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница 
одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/7                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и 6 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 25 и 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина 
Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.01.2020 
година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на годишниот план за јавни набавки на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 
 
 

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

,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година. 
 

Член 2 
Годишниот план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година бр. 09 - 777/1 

од 20.12.2019 година, е составен дел од оваа одлука. 
 

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

Бр.08-121/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_____________________________ЈКП „Комуналец„ – Пехчево______________________________ 
Врз основа на член 75 став 5 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр.24/2019),   Директорот на ЈКП „Комуналец” – Пехчево на ден  
20.12.2019 донесе: 

ГОДИШЕН ПЛАН  
За јавни набавки за 2020 година 

                                       
Бр. 
 

Предмет на договор за јавна 
набавка/рамковна спогодба 

Шифра 
според ЗПЈН  

 

Вид на 
договор за 
јавна 
набавка 

Вид на постапка  
 

Проценета 
вредност  

 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Забелешки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 I. Договори и рамковни 

спогодби за јавни набавки на 
стоки 

      

1 Моторни бензини и дизел 
гориво 

09000000-3 Стоки Поедноставена 
отворена 
постапка 

1.000.000,00 Март  

2 Канцелариски материјали 22800000-8 Стоки Набавка од мала  
вредност 

50.000,00 Јануари  

3 Натриум хипохлорит NaOCl, 
алуминиум сулфат, хидратна вар 
за прехрамбена индустрија 

24900000-3 Стоки Набавка од мала  
вредност 

250.000,00 Јануари  

4 Моторни масла и антифриз 09211000-1 Стоки Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Февруари  

5 Фасонски делови  44160000-9 Стоки Набавка од мала  
вредност 

300.000,00 Јануари  

6 Кварцен песок 14211000-3 Стоки Набавка од мала  
вредност 

50,000,00 Мај  

7 Прехранбени производи и 
средства за хигиена 

15000000-8 Стоки Набавка од мала  
вредност 

30.000,00 Февруари  

8 ХТЗ опрема 18100000-0 Стоки Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Мај  

9 Огревно дрво 03410000-7 Стоки Набавка од мала  
вредност 

60.000,00 Јули  

10 Гуми за возила 34350000-5 Стоки Набавка од мала  
вредност 

80.000,000 Март  

11 Набавка на  алат и ситен 4400000-0      Стоки Набавка од мала  200.000,00 Јануари  
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инвентар 4200000-6    
3100000-6 

вредност 

 II . Договори и рамковни 
спогодби за јавни набавки на 
услуги 

      

1 Електрична енергија 09300000-2 Услуги Набавка од мала  
вредност 

550.000,00 Јануари  

2 Одржување и сервис на возила 
(со резервни делови) 

50200000-7 Услуги Набавка од мала  
вредност 

200.000,00 Февруари  

3 Превентивно одржување на 
софтвер 

48000000-8 Услуги Набавка од мала  
вредност 

60.000,00 Јануари  

4 Услуги од агенција за 
привремени вработувања 

79000000-4 Услуги Набавка од мала  
вредност 

250.000,00 Декември 2019  

5 Дреарски и заварувачки услуги 
со материјали 

42660000-0 Услуги Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Јули  

6 Сервисирање и баждарење на 
водомери 

50000000-5 Услуги Набавка од мала  
вредност 

50.000,00 Мај  

7 Осигурување на имот и основни 
средства 

66000000-0 Услуги Набавка од мала  
вредност 

50.000,00 Јуни  

8 Анализа на вода за пиење (мала 
анализа) 

85140000-2 Услуги Набавка од мала  
вредност 

130.000,00 Февруари  

9 Сервис на ЈЦБ 50000000-5 Услуги Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Март  

10 Редовен сервис на трактор 50000000-5 Услуги Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Мај  

11 Сервис на камион за отпад 50000000-5 Услуги Набавка од мала  
вредност 

100.000,00 Мај  

12 Електротехнички услуги и 
поправка на електрични апарати 

31000000-6 Услуги Набавка од мала 
вредност 

30.000,00 Јули  

13 Мобилна, фиксна телефонија 
и интернет 

6400000-6 Услуги Набавка од мала 
вредност 

180.000,00 Јуни За Договор за 2 
(две) години 

14 Реновирање на помошна 
просторија (со материјали) 

4500000-7 Услуги Набавка од мала 
вредност 

400.000,00 Април  

15 Регистрација и осигурување 
на возила 

71631200-2 
66510000-8 

Услуги Набавка од мала 
вредност 

50.000,00 Март  
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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 ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево за 2020 година и годишен извештај за Програмата за 2019 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 
за 2020 година и годишен извештај за Програмата за 2019 година, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/8                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 и 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 27 и 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 30.01.2020 
година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2020 година и 

годишен извештај за Програмата за 2019 година 
 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ja усвојува Програмата за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 

Пехчево за 2020 година и годишниот извештај за Програмата за 2019 година. 
 

Член 2 
 

Програмата за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2020 година бр. 01-2/1 од 
03.01.2020 година и годишниот извештај за Програмата за 2019 година бр. 01-2/2 од 03.01.2020 
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.08-122/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од 
три до шест години за престој во Детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот 

од 01.01.2020 – 31.08.2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест 
години за престој во Детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот од 01.01.2020 – 
31.08.2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на 
ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/9                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 
член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 и 05/2019) и Договорот за соработка склучен помеѓу Министерството за труд и социјална 
политика и Ромскиот Едукативен Фонд - Будимпешта (Договор бр. 14-11731/2 од 19.12.2018 година) 
за поддршка и имплементација на Проектот ,,Инклузија на деца Роми во Јавни Општински установи – 
Детски градинки,, проектен код МАС 103, Договор за соработка за поддршка на Проектот 
,,Вклучување на деца - Роми во Јавните општински установи - Детски градинки во РМ бр.08-2286/1 
од 20.12.2018 година, Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на ден 30.01.2020 година, 
донесе 

 
 

ОДЛУКА 
за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за престој 

во Детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за период од  
01.01.2020 година до 31.08.2020 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесува Одлука за ослободување од партиципација на ромски 

деца на возраст од три до шест години за престој во детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
за период од 01.01.2020 година до 31.08.2020 година. 
 

Член 2 
Целта на оваа одлука е отстранување на постоечките бариери за пристап до предучилишни 

установи на децата од ромска националност од три дошест години, како и зајакнување на свеста кај 
нивните родители за важноста на раниот детски развој. 
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Член 3 
Се задолжува градоначалникот на општина Пехчево и Директорот на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево да склучат Договор за регулирање на правата и обврските и начинот на плаќање на 
партиципацијата на ромски деца за престој во Детската градинка (50% од општина Пехчево и 50% од 
ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево). 

 
Член 4 

Одлуката да се достави до Министерството за труд и социјална политика, ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево, и градоначалник на општина Пехчево. 

 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и објавувањето во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-123/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 максималниот износ на вредност на бод за 
пресметување на плата на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за 

деца - ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2020 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на 
плата на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца - ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма 
седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/10                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.01.2020 година донесе 

О Д Л У К А 

за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на плата на 
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево ја усвојува Одлуката за утврдување на максималниот износ на 

вредност на бод за пресметување на плата на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните 
установи за деца, бр. 44-110/1 од 14.01.2020 година. 
 
 

Член 2 
Вредноста на бодот не треба да го надминува утврдениот износ од Владата на РСМ, а во 

рамките на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на даватели на јавни услуги 
распоредени по соодветните нивоа за тековната година, а за директорите на јавни установи за деца во 
рамките на утврдениот буџет, согласно со проектираниот капацитет на установите за деца. 

 
 

Член 3 
Максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на плата на давателите на јавни 

услуги и на директорите на јавните установи за деца за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 изнеува 
81,6 денари. 
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Член 4 

Одлуката за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на плата 
на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца, бр. 44-110/1 од 
14.01.2020 година, е составен дел од оваа Одлука.  
 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 

Бр.08-124/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 согласност на Одлуката за утврдување вредност на 
бод за пресметување на плата на административните (јавните) службеници во  

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за 
пресметување на плата на административните (јавните) службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 
Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 
30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/11                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 30.01.2020 година донесе 

О Д Л У К А 

за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на 
административните (јавните) службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево дава согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за 
пресметување на плата на јавните службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево. 
 
 
 

Член 2 
Вредноста на бодот за периодот од 1.1.2020 година до 31.12.2020 година изнесува 81,6 денари.  

 
 
 

Член 3 
Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на јавните службеници во 

јавните установи за социјална заштита основани од Владата на РСМ бр. 44-109/1 од 14.01.2020 
година, е составен дел од оваа Одлука. 
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Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
Бр.08-124/2                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 за финансирање на ЛУПД за 
изградба на Е2-комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на 

КП 2322, КП 2323, КП 2324, КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива за финансирање на ЛУПД за изградба на Е2-
комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП 2322, КП 2323, КП 
2324, КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/12                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и 
член 21 од Законот за просторно планирање (Сл. весник на РМ бр. 144/12, 70/13, 42/14, 199/14, 45/15, 
193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 
ден 30.01.2020 година донесе  

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на иницијатива за финансирање на ЛУПД за изградба на  
Е2-комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП 2322,  

КП 2323, КП 2324, КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево 
  
 
 

Член  1 
              Согласно законските одредби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата од 
Славица Танасковска од Скопје, ул. Волоградска, за финансирање на ЛУПД за изградба на Е2-
комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП 2322, КП 2323, КП 
2324, КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево. 
 

Член  2 
           Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр. 144/12, 70/13, 42/14,199/14, 45/15, 193/15, 31/16 ,163/16 , 90/17,64/18 и 168/18), изработката на 
ЛУПД за изградба на Е2-комунална супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на 
КП 2322, КП 2323, КП 2324, КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево ќе ја финансира 
поднесувачот на иницијативата.  
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Член  3 
Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-125/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 усвојувaње на Годишната програма за финансирање на 
проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа 
на културата на општина Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/13                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Р.Македонија,, 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 30.01.2020 година донесе: 
 
 
 
 

 О Д Л У К А 
за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата на 

општина Пехчево за 2020 година 
 
 

Член 1 
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за финансирање 

на проекти од областа на културата на општина Пехчево за 2020 година. 
 

 
Член 2 

Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата 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.08-126/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 
ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА НА 

ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2020 ГОДИНА 
 

ЈАНУАРИ, 2020 ГОДИНА 

 
1. Вовед 

Со Програмата за финансирање на проекти од областа на културата чии активности се насочени кон 
развој на културата во општина Пехчево, од интерес на општина Пехчево за 2020 година, се утврдуваат 
нејзините цели и активности, како и висината на средствата за нивно финансирање. 

 Програмата ги дефинира целите на културната политика на општина Пехчево кои треба да ги 
исполнат носителите на културните активности, односно, тие да бидат во функција на културниот развој на 
општината во 2020 година. 

 Со оваа Програма, врз основа на критериумите за финансирање на проектите, се утврдуваат 
активности кои ќе бидат финансирани со Програмата и висината на средствата за нивна реализација. 

 
2. Цели 

Основна цел на Програмата за финансирање на проекти од областа на културата чии активности се 
насочени кон развој на културата во општина Пехчево, е да се поттикне културната дејност на 
општинските институции, да се поттикнат и поддржат и други активности за негување на фолклорот, 
обичаите, вредностите кои се својствени за традицијата на нашето поднебје, како и организирање на 
културни манифестации и разновидни спесифични творештва преку: 

- квалитетен и разновиден културен живот на ниво на општината; 
- чување и афирмирање на матерјалното, духовното и културното наследство; 
- достапност на културните добра и вредности до граѓаните; 
- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата; 
- континуитет на традиционалните културно – уметнички манифестации што се од интерес за 

општината; 
- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната уметност; 
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- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат креативни и едукативни 
проекти од категории на изведбените уметности, визуелните уметности, уметност на новите 
медиуми и литература                     ( книги/албуми/графички новели); 

- подршка и развивање на традиционалните културни вредности; 
- воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект со една или повеќе 

јавни културни установи од општината, национални установи, граѓански организации, образовни 
институции и други организации; 

- одбележување на јубилејни настани и значајни датуми; 
- промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази; 
- организирање на фестивал и етно саем што се одржува традиционално во општина Пехчево; 
- стимулирање и подршка на разни партнерски меѓународни проекти; 
- изведба на едукативни работилници за деца и млади, со цел потикнување на нивната креативност и 

подобрување на културниот развој на децата, младите и лицата со посебни потреби; 
-  

3. Финанисрање на активностите утврдени со оваа Програма: 
 

� Организирање на Етно саем „Пехчевски Павловден“ 
� Организатор на  активноста: Општина Пехчево; 
� Период на реализирање на активноста: 13 јули 2020 година – денот на градот – 

Павловден. Активностите на овој проект се манифестираат преку организирање на саем на 
традиционална храна и рачни изработики на сувенири и носии, ракотворби,  како и 
промоција на истите; 

� Целни групи на активностите: Производителите на рачни ракотворби и традиционална 
храна, граѓаните на општина Пехчево и соседните општини од Малешевско – Пијанечкиот 
регион, општините од Источниот плански регион како и потенцјалните туристи; 

� Очекувани резултати: Со реализација на оваа културна активност се очекува да се збогати 
туристичката понуда за време на Етно саемот Пехчевски Павловден во Пехчево, да се 
зголеми бројот на учесници и потрошувачи, како и да се постигне поголема креативност на 
производите;                       

� „Фестивал на дувачки оркестри – Пехчево“  
� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Период на одржување на активноста: Во периодот од                 11 – 13 јули  2020 

година; 
� Целни групи на активностите: Граѓаните на општина Пехчево, сите учесници во 

Фестивалот на дувачки оркестри и сите останати туристи кои во тој период се дојдени 
за да уживаат во музиката на дувачките оркестри и во организираната програма; 

� Очекувани резултати: Збогатена туристичка понуда на Општина Пехчево и зголемен 
број на учесници на Фестивалот, како и поголема посетеност на истиот од страна на 
голем број туристи. 

� Буџет: 1.630.000,00 денари  
 
 

� „Одбележување на денот на пролетта и организирање на еко ден“  
� Организатор на активоста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активностите: ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево и ООУ „Ванчо Китанов“ 

– Пехчево, ОУМБ „Кочо Рацин – Пехчево“, Едукативен центар за зачувување на 
природата – село Негрево, Пехчево; 

� Период на одржување на активноста: 21 март 2020 година; 
� Целни групи на активноста: Учениците од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево и децата 

од ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево; 
� Очекувани резултати: Наградени 3 ликовни творби                    од учениците од ООУ 

„Ванчо Китанов“  - Пехчево и наградени   3 литературни творби ( поезија ) од учениците 
од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, на распишан конкурс од ОУ Матична библиотека 
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„Кочо Рацин“ – Пехчево, посета на Едукативен центар за зачувување на природта – село 
Негрево, Пехчево и учествување на децата од детската градинка во организираната 
работилница на тема „Зачувување и заштита на природата преку креативни идеи за 
реупотреба на стара хартија“, со организиран превоз од страна на Општина Пехчево. 

� Буџет: 10.000,00 денари 

 
� Одбележување на денот на лагата и шегата 1 – Април – „Априлијада“  

� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активноста: ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево, ООУ „Ванчо Китанов“ – 

Пехчево и ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Пехчево; 
� Период на одржување на активноста: 1 Април 2020 година; 
� Целни групи во активноста: Децата од детската градинка              „7 Септември“ 

Пехчево и учениците од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево и населението од општина 
Пехчево; 

� Очекувани резултати: Развој на креативноста кај децата и родителите, во соработка со 
учителките од градинката и наставниците од училиштето во правење на маски, како и 
успешно организирана програма на Плоштадот Свети Петар и Павле, за децата – 
маскарада посетена од локалното население во општина Пехчево, дружба на 
маскембалската забава, со кловнови и аниматори, која ја организира општина Пехчево 
во соработка со основното училиште и детската градинка за сите граѓани на општината; 

� Буџет: 8.000,00 денари; 

 
  

� Одбележување на големиот христијански празник „ Велигден“  
� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активноста: ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево; 
� Период на одржување: За време на велигденските празници – 2020 година; 
� Целни гупи во активноста: Сите граѓани на општина Пехчево; 
� Очекувани резултати: Велигденско украсени јајца од страна на граѓаните во општина 

Пехчево, од страна на децата на ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, како и од децата на 
ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево, изложени на Плоштадот Св. Петар и Павле  - 
Пехчево, на организираниот Велигденски базар, собраните финансиски средства од 
купените украсени велигденски јајца од страна на посетителите на базарот ќе бидат 
донирани за хуманитарни цели. Исто така од стручна комисија ќе бидат наградени три 
најубаво украсени велгденски јајца, а на Плоштадот Свети Петар и Павле ќе биде 
организирана и пригодна програма организирана од страна на ОУ Дом на културата 
„Јане Сандански“ – Пехчево и од страна на општина Пехчево; 

� Буџет: 5.000,00 денари 

 
� Одбележување на денот на ослободувањето на Пехчево                          „7 Септември“ – 

Пехчево; 
� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активноста: ОЈУДГ „7 Септември„ - Пехчево 
� Период на одржување на активноста: 7 Септември 2020 година; 
� Очекувани резултати: Свечено одбележан денот на ослободувањето на градот 

Пехчево, со вклученост на сите општински институции во свеченоста, положување на 
свежо цвеќе, свечена седница на Советот на општина Пехчево,на која учествуваат и 
децата од детската градинка кои на тој ден го прославуваат роденденот на 
институцијата; 

� Буџет: 10.000,00 денари; 
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� Одбележување на „Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи“  

� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активностите: ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, ОСУ „Ацо Русковски“ – 

Берово ( дисперзирани паралелки – Пехчево), Полициска станица од општа наделжност 
– Берово – Канцеларија во Пехчево; 

� Период на одржување на активноста: 17 Ноември 2020 година; 
� Очекувани резултати: Организирање на едукативна настава за учениците од ООУ 

„Ванчо Китанов“ – Пехчево и учениците од ОСУ „Ацо Русковски“ – Берово ( 
дисперзирани паралелки  - Пехчево) од страна на стручни лица од Министерството за 
внатрешни работи – Полициска станица од општа надлежност – Берово, канцеларија во 
Пехчево за правилата во сообраќајот и начинот на почитување на сообраќајните 
правила, со очекувани резултати дека децата ќе ја сватат суштината на предавањата и ќе 
го сватат начинот на нивното однесување во сообраќајот;  

� Буџет: / 
 
 

� Дочек на Нова година и Одбележување на христијанскиот празник – Водици; 
� Организатор на активноста: Општина Пехчево; 
� Партнери во активноста: Црквата Св. Петар и Павле – Пехчево ( за одбележување на  

христијанскиот празник – Водици, со фрлање на светиот крст во водите на реката Писа ) 
и пукање на Новогодишен огномет на Новогодишната ноќ);  

� Период на одржување на активностите: на 31.12.2020 година  и 19.01.2020 година; 
� Очекувани резултати: Успешно реализирање на огнометот на Новогодишната ноќ и 

доделување на награда  за лицето кое ќе го фати светиот крст. 
� Буџет: 40.000,00 денари; 

 
� Баскерфест 2020 година; 

� Водечка организација: Општина Пехчево; 
� Период на одржување на активноста: 12.07.2020 година; 
� Очекувани резултати: Да се збогати културната понуда во општина Пехчево со што би 

се привлекле поголем број на туристи за да го посетат нашиот град; 
� Буџет: 30.000,00 денари; 

 
� Топол културнен бран 2020 година; 

� Водечка организација: Општина Пехчево; 
� Партнери во активноста: ОУ „Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево, доколку 

културната активност треба да се организира во затворен простор, ќе биде искористена 
салата во домот на културата; 

� Очекувани резултати: Зголемена културно – туристичка понуда во Пехчево, која ќе 
биде атрактивна како за локалното население, така и за туристите кои ќе дојдат да го 
посетат Пехчево во периодот на одржување на културните активности, финансирани 
преку проектот Топол културен бран; 

� Буџет: 60.000,00 денари ( Средствата ќе бидат обезбедени од страна на Министерството 
за култура и дел од Општина Пехчево); 

 
� Бела ноќ – 2020; 

� Водечка организација: Општина Пехчево и Кафе бар „КИМ“ – Пехчево 
� Период на одржување: август 2020 година; 
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� Очекувани резултати: Зголемена културно – туристичка понуда во Пехчево, која ќе 
биде атрактивна како за локалното население, така и за туристите кои ќе дојдат да го 
посетат Пехчево во периодот на одржување на културната активност. 

� Буџет: Буџетот на културната манифестација „Бела ноќ“ е обезбеден од страна на Кафе 
бар „КИМ“;  

� Општина Пехчево – учествува со отстапување на просторот пред Кафе бар „Ким“ – 
Пехчево на Плоштадот во Пехчево; 
 
 

� Пехчево на точак – 2020 година; 
� Водечка организација: Општина Пехчево и Хотел Гогов; 
� Период на одржување: Мај 2020 година 
� Очекувани резултати: Поголем број на учесници од нашата држава и од соседните 

земји, кои со велосипед ги запознаваат убавините на градот Пехчево и околината и 
промоција на општината во државата и надвор од неа. 

� Буџет: 10.000,00 денари; 
 

� Off Road – убавините на Пехчево; 
� Водечка организација: Општина Пехчево и Хотел Гогов; 
� Период на одржување: Мај 2020 година; 
� Очекувани резултати: Промоција на убавините на градот и привлекување на поголем 

број на туристи и учесници во оваа атрактивна туристичка и културна манифестација, 
преку која со џипови се вози и посетува планинскиот врв на Кадиица; 

� Буџет: 5.000,00 денари; 
 
� Проектирање на цртани филмови за деца на платно на Плоштадот Свети Петар и Павле – 

Пехчево; 
� Водечка организација: Општина Пехчево; 
� Период на одржување: Јуни – Август 2020 година; 
� Очекувани резултати: Проектирање на најгледаните цртани филмови на платно на 

Плоштадот Свети Петар и Павле за децата кои во тој период се во Пехчево и за 
посетителите на градот Пехчево како една културна манифестација и атракција за 
најмладата популација. 

� Буџет: 40.000,00 денари; 
 

 
Финансирање на проекти од областа на културата за 2020 година 

Реден број Активности Буџет 
1. Етно саем „Пехчевски Павловден“ и „Фестивал на 

дувачки оркестри“ - Пехчево 
1.630.000,00 денари 

2. Одбележување на денот на пролетта и 
организирање на еко - ден 

10.000,00 денари 

3. Одбележување на денот на лагата и шегата           1- 
април – „Априлијада“ 

8.000,00 денари 

5. Одбележување на големиот христијански празник - 
Велигден 

5.000,00 денари 

6. Одбележување на денот на ослободувањето на 
Пехчево „7 Септември“ - Пехчево 

10.000,00 денари 

7. Одбележување на „Светски ден на сеќавање на 
жртвите од сообраќајни несреќи“ 

/ 

8. Дочек на Нова година и Одбележување на 
христијанскиот празник Водици 

40.000,00 денари 
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10. Баскерфест 2020 година 30.000,00 денари 
11. Топол културен бран 60.000,00 денари                          

( Средставата ќе бидат 
побарани од Министерството 

за култура) 
12. Бела ноќ / 
13. Пехчево на точак – 2020 година 10.000,00 денари 
14. Off road – 2020 година 5.000,00 денари 
15. Проектирање на цртани филмови на платно  40.000,00 денари 

Вкупно: 1.848.000,00 денари 
 

4. Завршни одредби 

За активностите од областа на културата кои не се опфатени со оваа Програма, а ќе  има потреба истите да 
бидат реализирани во текот на 2020 година и се од општ интерес за општината, Советот на општина Пехчево 
ќе изврши дополнувања на истата. 

 
Бр. 08-126/2          Совет на општина Пехчево 
Датум: 30.01.2020           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 донесување на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за донесување на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/14                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 39 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник 
на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 и 64/18) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 30 став 1 точка 6 од Статутот на општина Пехчево 
(Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата 
одржана на 30.01.2020 година донесе 
 
 

ОДЛУКА  
за донесување на ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СТАРА КАСАРНА ПЕХЧЕВО, 

општина Пехчево 
 

 
Член 1 

Се донесува Детален Урбанистички план СТАРА КАСАРНА ПЕХЧЕВО, општина Пехчево, 
плански период 2015-2020, изработен од ДППИ “ПРОСТОР” ДОО Куманово со технички број 104/15 
од јануари 2020 година. 
                                                                     

Границaта на планскиот опфат е даденa во графичкиот прилог, и претставена описно: 
На север- ул. Индустриска и ул. АРМ 
На  исток – ул. Ванчо Китанов 
На југ – 8 Март 
На запад – 8 Март 
Површината на планскиот опфат изнесува 8,4 ха 
  

                                                                        Член 2 
  Планот од член 1 на оваа Одлука ги содржи следните прилози: 
  
- Годишна програма за изработка на урбанистички планове  за 2015 год. бр. 01-78/2 од 22.01.2015 год. 
- Планска програма за изработка на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчво бр. 09-1121/1 од 
16.10.2015 год. Изработена од ДППИ “ ПРОСТОР” ДОО Куманово. 
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- Предлог за одобрување на планска програма за изработка на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина 
Пехчево бр. 11-1384/2 од 11.11.2015 година. 
- Решение од Градоначалник за одобрување на плнска програма за изработка на ДУП Стара Касарна 
Пехчево, општина Пехчево бр. 11-1384/5 од 12.11.2015 година. 
- Потврда за заверка на планска програма бр. 11-1384/6 од 12.11.2015 година, 
- Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за влијанието врз животната средина бр. 09-1384/4 
од 12.11.2015 година. 
- Предлог ДУП Стара Касарна Пехчво, општина Пехчево со технички број 104/15  од август 2016 
година. 
- Извештај од стручно мислење од Комисијата за урбанизам на општина Пехчево со бр. 11-1384/7 од 
20.09.2016 година. 
- Одлука за спроведување на јавна презентација и јавна анкета со бр. 201/24 од 11.03.2019 година. 
- Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета бр.201/15 од 19.03.2019 год. 
- Решение за формирање комисија за спроводење на јавна анкета и јавна презентација со бр. 09-410/1 
од 18.03.2019 година 
- Известување до субјекти од од член 32 од законот за просторно и урбанисичко планирање под бр 
201 /..до 26 од 19.03.2019 година 
- Записник од спроведена јавна анкета и јавна презентација број 201/27 од 01.04.2019 година. 
- Мислење од комисија за урбанизам број 11-201/29 од 05.04.2019 година. 
- Заклучок од комисија за урбанизам по однос на тех. бр. на планот бр. 11-201/42 од 10.01.2020 
година. 
- Конечен предлок ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево со тех. бр. 104/15 од јануари 2020 
година. 
- Мислење за утврдена состојба од АКН бр.0939-1131/2 од 22.1.2020 година. 
- Известај за извршна стручна ревизија од ИН-ПУМА Скопје со технички број 09/2017 од јануари 
2020 година. 
- Согласност за донесување на планот од Министерство за транспорт и врски број 24-783/1 од 24 
јануари 2020 година. 
  

СОДРЖИНА 
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- Копии од овластувањета на планерите 
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Член 3 
Одлуката за донесување на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево за Плански период 

2015-2020 изработен од ДППИ “ПРОСТОР“ ДОО Куманово со технички број 104/15 од јануари 2020 
година, задолжително се се прикачува во електронска форма во информацискиот систем е- 
урбанизам.  
 

Член 4 
  Составен дел на оваа Одлука е Известајот од јавна презентација  и јавна анкета, со 
образложение за прифатени и неприфатени забелешки, изработен од стручна комисија формирана од 
градоначалникот на општината. 

 
Член 5  

  Планот ќе го спроведува надлежниот орган на општината. 
 

Член 6 
 Донесениот ДУП Стара Касарна Пехчево, опшина Пехчево изработен од ДППИ  “ПРОСТОР“ 
ДОО Куманово, со технички број 104/15 од јануари 2020 година, во електронска форма се објавува на 
веб страната на општина Пехчево. 
 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-127/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 вредност на бодот за платите на државните 
службеници за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 
2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 
30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/15                                             Градоначалник на  
30.01.2020 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, 11/18, 275/19 и 14/2020), член 36 
став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), Одлуката за 
утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 
година, бр. 45-10997/1 од 28.12.2019 година (Сл.Весник на РСМ бр.276/2019) 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 30.01.2020 година донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за платите на  

државните службеници за 2020 година 
 
 

Член 1 
 Вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2020 година 
изнесува 81,60 денари.  
 

Член 2 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр.08-1632/1, од 16.12.2019 

година објавена во Сл. Гласник бр.11/2019. 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина 

Пехчево, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2020 година. 
 
Бр.08-128/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо 
Китанов,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана 
на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/16                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/2002), 
член 106 став 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 161/2019) 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 30.01.2020 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на Управен одбор 
во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

 
 

Член 1 
Живка Пандова се разрешува од должноста член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево поради неоправдано отсуство на 3 седници по ред. 
За нов член на Управен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именува: 
- Александар Демјански – Пехчево; 

 
 

Член 2 
Членот на Управен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именува за период од 3 (три) 

години согласно Законот за основно образование, со право на повторно именување. 
 
 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-129/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 финансиско учество на општина Пехчево во 
имплементацијата на проектот "Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 
и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" во рамки на Јавниот повик за прибирање на 

предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година 
на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 
"Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина 
Пехчево" во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на специфични 
развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство 
за локална самоуправа, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница 
одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/17                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Република Македонија ,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина 
Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/16), Советот на општина Пехчево донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот       

"Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, 
општина Пехчево" во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на 
специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 

развој, Министерство за локална самоуправа 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево  ја поддржува имплементацијата на проектот "Изградба на 

локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина 
Пехчево" кој ќе се реализира со финансиска средства од Буџетот на општина Пехчево и со 
финансиска подршка на Бирото за рамномерен развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа 
(МЛС) во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година во компонентата за развој на 
селата. 
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Член 2 
 Финансиското учеството на општина Пехчево во проектот "Изградба на локални улици во с. 
Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" ќе биде максимум 50 
% од  вкупната вредност на  проектот - 3.171.161,14 МКД  (три милиони сто седумдесет и една илјада 
сто шеесет и еден денар и четиринаест дени) согласно предвидените градежни активности од истиот. 

Средствата ќе бидат  обезбедени од Буџетот на општина Пехчево за 2020година. 
 
 

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

општина Пехчево,, 
 
Бр.08-130/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 приоретизација на проектот: "Изградба на локални улици во 
с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" за аплицирање 
во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на специфични развојни 
потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство за 

локална самоуправа 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за приоретизација на проектот: "Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 
1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот 
повик за прибирање на предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој на 
селата за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/18                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина 
Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/16), Советот на општина Пехчево на 27-та 
седницата донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за приоретизација на проектот: "Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 
и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за 

прибирање на предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој на селата 
за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа 

 
Член 1 

 Советот на општина Пехчево дава приоритет за имплементација на проектот "Изградба на 
локални улици во с.Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" 

Проектот ќе се реализира преку општина Пехчево со финансиска подршка на Бирото за 
регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа (МЛС) во рамки на Јавниот повик 
за прибирање на предлог-проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2020 година, односно во компонентата за развој на селата. 
 

Член 2 
 Имплементацијата на проектот "Изградба на локални улици во с.Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 
и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" подразбира изведба на локални улици во с.Чифлик со 
должина од: 
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• Ул. 1 со L = 157,71 м.  
• Краk на Ул 1 со L = 148,65 м. и 
• Дел од селска Ул 2 со L = 49,29 м. 

проценетата вредност од предметните улици во с.Чифлик е 3.171.161,14 МКД  (три милиони сто 
седумдесет и една илјада сто шеесет и еден денар и четиринаест дени). 
 
 

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

општина Пехчево" 
 
Бр.08-131/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 приоретизација на проектот: "Изградба на селска улица Бр. 4 
во с. Црник, општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за прибирање на 

предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година 
на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за приоретизација на проектот: "Изградба на селска улица Бр. 4 во с. Црник, 
општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за 
развој на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 
развој, Министерство за локална самоуправа, што советот нa општина Пехчево ја донесе на дваесет и 
седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/19                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став1 од Законот за Локална самоуправа (,,Сл. 
Весник на Република Македонија,, бр.5/2002) и член 30 став 30 точка 1 од Статутот на општина 
Пехчево (,,Сл.Гласник на општина Пехчево,, бр.06/16), Советот на општина Пехчево донесе: 
 
 

ОДЛУКА 
за приоретизација на проектот: "Изградба на селска улица Бр. 4 во с. Црник, општина 

Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за 
развој на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за 

регионален развој, Министерство за локална самоуправа 
 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево дава приоритет за имплементација на проектот "Изградба на 
селска улица Бр. 4 во с. Црник, општина Пехчево" .  

Проектот ќе се реализира преку општина Пехчево со финансиска подршка на Бирото за 
регионален развој (БРР) и Министерството за локална самоуправа (МЛС) во рамки на Јавниот повик 
за прибирање на предлог-проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2020 година, односно во компонентата за развој на подрачја со специфични развојни 
потреби. 
 

Член 2 
 Имплементацијата на проектот "Изградба на селска улица Бр. 4 во с. Црник, општина 
Пехчево" подразбира изведба на локална улица во с.Црник со должина од L = 368,35 м. со проценета 
вредност од 3.177.914,72 МКД  (три милиони сто седумдесет и седум деветстотини и четиринаесет 
денари и седумдесет и два дени). 
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Улица Бр. 4 во с.Црник го поврзува селото во правец на селските гробишта.  
 
 

Член 3 
 Одлуката стапува на сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена во "Сл. Гласник на 
општина Пехчево" 
 
Бр.08-132/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 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 Заклучок за не усвојување на иницијатива за изработка на Измени и 
дополнувања на ДУП за град Пехчево, м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на иницијатива за изработка на Измени и дополнувања на 
ДУП за град Пехчево, м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево, што советот нa општина 
Пехчево го донесе на дваесет и седма седница одржана на ден 30.01.2020 година. 
 
Бр. 09-135/20                                             Градоначалник на  
30.01.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02), 
член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 144/12, 70/13, 
42/14, 199/14, 45/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) 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 ден 30.01.2020 година донесе  

 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

за не усвојување на иницијатива за изработка на Измени и дополнувања на ДУП за град 
Пехчево, м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево  

 
 

Член  1 
              Советот на општина Пехчево не ја усвојува иницијативата од АГОРА СВС ДООЕЛ од 
Пехчево, ул. ,,Гоце Делчев,, бр.2, за изработка на Измени и дополнувања на ДУП за град Пехчево, 
м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево и истата ќе ја разгледува на наредна сеница на совет, 
во која ќе се достави и урбанистички план за наведената парцела. 
 

 
 

Член  2 
Заклучокот стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-133/1                     Совет на општина Пехчево 
30.01.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 _______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

С О Д Р Ж И Н А: 
 

1. Oдлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Робовска река покрај опфат на 
с.Робово, опфатен со урбанистички план за с.Робово, општина Пехчево __________________ 3;  

2. Oдлука за определување на ширина на крајбрежниот појас на Негревска река Поток 1 и Поток 
2, во општина Пехчево, опфатен со урбанистички план за  село Негрево општина Пехчево __ 5;  

3. Oдлука за усвојување на измени и дополнувања на годишен план за вработување во ООУ 
,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2020 година __________________________________________ 7;  

4. Oдлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 
година ________________________________________________________________________ 18;  

5. Oдлука за усвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година _ 26;  
6. Oдлука за усвојување на годишен план за јавни набавки на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

2020 година ____________________________________________________________________ 29;  
7. Oдлука за усвојување на Програма за работа на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2020 

година и годишен извештај за Програмата за 2019 година _____________________________ 32;  
8. Oдлука за ослободување од партиципација на ромски деца на возраст од три до шест години за 

престој во Детска градинка ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот од 01.01.2020 – 
31.08.2020 година _______________________________________________________________ 42;  

9. Oдлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бод за пресметување на плата на 
давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца - ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево за 2020 година ______________________________________________ 44;  

10. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на 
плата на административните (јавните) службеници во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево ___ 46; 

11. Oдлука за усвојување на иницијатива за финансирање на ЛУПД за изградба на Е2-комунална 
супраструктура фотоволтаична централа со капацитет до 1MW на КП 2322, КП 2323, КП 2324, 
КП 2325, КП 2326 и др. КО Негрево, општина Пехчево _______________________________ 48; 

12. Oдлука за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на 
културата на општина Пехчево за 2020 година ______________________________________ 50;  

13. Oдлука за донесување на ДУП Стара Касарна Пехчево, општина Пехчево _______________ 57; 
14. Oдлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2020 

година ________________________________________________________________________ 62; 
15. Oдлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево _______________________________________________________________________ 64; 
16. Oдлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 

"Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, 
општина Пехчево" во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој на 
специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 
развој, Министерство за локална самоуправа ________________________________________ 65; 

17. Oдлука за приоретизација на проектот: "Изградба на локални улици во с. Чифлик, Ул. 1 и крак 
на Ул 1 и дел од Ул 2 во с.Чифлик, општина Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот 
повик за прибирање на предлог-проекти за развој на специфични развојни потреби и за развој 
на селата за 2020 година на Бирото за регионален развој, Министерство за локална самоуправа 
______________________________________________________________________________ 67; 
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18. Oдлука за приоретизација на проектот: "Изградба на селска улица Бр. 4 во с. Црник, општина 
Пехчево" за аплицирање во рамки на Јавниот повик за прибирање на предлог-проекти за развој 
на специфични развојни потреби и за развој на селата за 2020 година на Бирото за регионален 
развој, Министерство за локална самоуправа ________________________________________ 69; 

19. Заклучок за не усвојување на иницијатива за изработка на Измени и дополнувања на ДУП за 
град Пехчево, м.в. Керамидница на КП бр. 1139/2 КО Пехчево ________________________ 71; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 


