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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                Понеделник 22.06.2020 год.                Уредува: 
Општина Пехчево                                                                     Душко Миовски 
  

Излегува по потреба                         Број 04 - 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 триесетта седница одржана на ден 
22.06.2020 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Oдлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год; 
2. Oдлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки нa JKП 

,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година; 
3. Заклучок по доставено барање од ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија; 
4. Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година; 
5. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување на 

општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, 
Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 
2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово; 

6. Oдлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на легализација 
на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по 
барање на Живка Мелоска од Скопје; 

7. Oдлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД 
за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево; Одлука за отпочнување на постапка за изработка и 
донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево; 

Бр. 09-712/1                                             Градоначалник на  
22.06.2020 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 усвојување на тримесечен извештај за финансиското 
работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/2                                             Градоначалник на  
22.06.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 годинадонесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год. 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува тримесечниот извештај за финансиското работење на 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год. 
 
 

Член 2 
Тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период 

од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год. бр. 01-313/1 од 11.05.2020 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.08-704/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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ВОВЕД 
Целта на финансиските извештаи е да се обезбедат информации во врска со финансиската состојба, 
успешноста на работењето и промените во финансиската состојба за претпријатието за три месеци. 
Од финансискиот извештај не може да се види целосната финансиска состојба на претпријатието, 
затоа што извештајот кој што се прави е за одреден период. Целта на овие извештаи е да се 
информира претпријатието за првите три месеци од 2020 година. Секој извештај содржи показатели 
од тековната година, споредени со претходната година. 
Извештаите се изготвени во согласнос со законот за трговски друштва, МСС, МСФИ и 
сметководствените политики на претпријатието. Финансиските извештаи треба објективно да ја 
презентираат финансиската состојба и финансиското работење. 
За таа цел се изготвени прегледи за сите поважни економски показатели со соодветни индикатори кои 
ќе овозможат по реална слика за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" Пехчево. 
 
1.1. Биланс на успех 

 
Биланс на успех 

Р.број  2020 2019 

1  Приходи од работење 3.719.419 4.147.566 

2 Приходи од продажба 3.719.419 4.147.566 

3 Останати приходи   

6 Расходи од работењето 3.268.698 3.578.062 

7 Трошоци за суровини и материјали 3.266.236 3.543.475 

8 Набавна вредност на продадени стоки 2.462 34.587 

9 Набавна вреднoст на продадени 
материјали 

  

10 Услуги со карактер на материални 
трошоци 

  

11 Останати трошоци на работењето   

12 Трошоци за вработени 2.323.397 2.660.978 

12.а Плати и надоместоци на плати 1.536.179 1.778.018 

12.б Трошоци за даноци на плати и 
надоместоци 

109.309 123.969 

12.в Придонеси од задолжително 
социјално осигурување 

677.909 758.991 

12.г Останати трошоци од вработените   

13 Останати расходи од работењето   

 Амортизација на материјални средства 389.840 336.620 

 Финансиски приходи 3.719.419 4.147.566 

 Финансиски расходи 3.268.698 3.578.062 

14 Добивка од редовно работење пред 
оданочување 

450.721 569.504 

15 Загуба од редовно работење пред 
оданочување 

  

16 Данок на добивка 45.072 56.950 

17 Нето загуба за деловната година   

18 Просечен број на вработени 31 28 
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Во Билансот на успех се прикажани промените кои настанале во претпријатието во одреден 
временски период од 01.01.2020 до 31.03.2020 година, како резултат на деловната активност на истата 
во тој период. Овој финансиски извештај е детален преглед за сите приходи и трошоци што ги 
остварило претпријатието за одреден временски период и го прикажува крајниот резултат (добивка 
или загуба). Доколку приходите се поголеми од трошоците, претпријатието остварило позитивен 
финансиски резултат , а доколку трошоците ги надминат приходите во тој случај станува збор за 
загуба. 
 Од билансот на успех за три месеци може да се види дека имаме намалување  и  на приходите 
и на расходите од работењето во однос на првото тримесечие во претходната година. 
  Во првите три месеци оваа година, приходите се поголеми од расходите за 450.721, односно 
износот на приходите е 3.719.419, додека расходите  изнесуваат 3.268.698. 
 
 1.2 Приходи 
 

VID NA PRIHOD 2020 2019 
Proizvodstvo i distribucija na voda 1.810.880 1.908.216 
Приходи од месечен фиксен надоместок 244.864 240.318 

Prihodi od kanalizacija 387.402 433.037 
Otpremuvawe na otpad 723.729 721.347 
Mehanizacija 62.019 32.119 
Pazar 21.017 28.774 
Приходи од одржување на гробишта, користење на 
гробишта 

212.310 244.210 

Приходи од Договори за услуги со Општина Пехчево 114.094 386.112 

Приходи од поправки и делови на водов.и 
канализац.мрежа и нови приклучоци 

9.566 74.523 

Приходи од донации 106.000 0 

Останати приходи од работењето 27.538 78.910 

Vkupno prihodi 3.719.419 4.147.566 

 
Од прегледот на приходите по одделенија детално може да се види структурата на приходите 

во првото  тримесечие од 2019 и 2020 година.  
Намалувањето на приходите од производство и дистрибуција на вода се должи на фактот што 

е намалена и потрошувачката односно фактурираната количина на вода во 2020 во однос на 2019 
година,  односно во 2020 година се фактурирани вкупно за физички и правни лица 51.425м³, додека за 
истиот период лани се фактурирани 55.807м³.  

Намалувањето на приходите од производство и дистрибуција на вода се должи  и на 
намалената цена на водата за сточарите, бавчите и ливадите, за кои што истиот период во 2019 година 
се фактурираше како индустриска вода, а сега цената е изедначена со цената на физичките лица.   

Намалување имаме и во приходите од поправки и  нови приклучоци за вода и канализација. 
 Приходите од канализација се исто така намалени, што е логична последица од  самото 
намалување на фактурираната количина вода. 
 
 Кај приходите од отпремување со отпад имаме незначително покачување во однос на ланската 
година, но загрижувачки е тоа  што ако се споредат приходите и трошоците за ова одделение, се 
забележува дека трошоците се поголеми од приходите. Ова се должи на фактот што имаме 
зголемување на вработени за собирање на изнесување на смет  преку Агенција за привремени 
вработувања, како и фактот што цената за месечно изнесување на отпад за физички лица е премногу 
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мала и неодржлива. Пример, за едно просечно семејство, собирањето и изнесувањето на сметот 
еднаш неделно чини само 34,00 денари, што не ги покрива ниту трошоците на возилото. Освен тоа, во 
с.Црник сеуште имаме проблем со наплатата на сметките за смет, каде што имаме процент на наплата 
од само 21%. 
 Приходите од услуги по Договор со Општина Пехчево се значително намалени, заради тоа што 
во 2019 година имавме приходи од зимско одржување околу 250.000,00, а ова година само 8.500,оо 
денари. 
  Во останати приходи се сите приходи од вишоци по попис на магацин, поврат на здравство, 
извршување и судење, и истите се намалени во однос на ланската година.  
 Сепак, треба да се земе во предвид и новонастанатата ситуација со пандемијата, која што 
многу влијаеше во работењето на претпријатието, а се очекува  поголеми последици да се осетат во 
наредниот период и ќе бидат опишани во следниот финансиски извештај. 
 
1.3 Трошоци 
 

VID NA TRO[OCI 2020 2019 
Za voda i kanalizacija 990.823 1.083.204 
Za sobirawe i iznesuvawe na otpad 840.603 697.609 
Mehanizacija 131.000 440.350 

Uprava и трош за комуникација  971.133 1.016.452 

Обештетување за погреб 14.000 63.000 

Останати трошоци (даноци, камати..) 318.677 277.447  

Vkupno tro{oci 3.266.236 3.578.062 
 

Во трошоците за вода и канализација спаѓаат трошоци за: платите на вработените на филтер 
станицата, водоинсталатерите, електрична енергија на филтер станица, трошоци за испитување на 
квалитетот на водата, трошоци за набавка на хлор, алуминиум, вар, водоводни и канализациони 
делови, надоместоци за вода и канализација и тн. Генерално, имаме намалување на трошоците за вода 
и канализација во првите три месеци 2020 во однос истиот период 2019 година, во однос на 
потрошените  резервни делови што се должи на помалиот број на санирање на дефекти, хигиенски 
материјали, трошоците за испитување на вода (во овој период ланската година беше фактурата за 
големата редовна анализа на вода),а зголемување на трошоците имаме во 2020 во однос на 2019 во 
делот на платите на вработените што произлегува од зголемувањето на платите на  вработените на 
филтер станицата за работи на празници. 
  
 Трошоците за собирање и изнесување на отпад се трошоците за: платите за Раководител на 
одделение за собирање на отпад и сите вработени во ова одделение, нафта за камион за смет, 
одржувачите на паркови и зеленило и тн. Овие трошоци се значително поголеми во однос на истиот 
период 2019 година, бидејќи имаме зголемување на бројот на вработени во ова одделение преку АПВ, 
а и заради зголемување на минималната плата.  
 

Трошоци за Управа се трошоци за платите за вработените во управата, членови на УО и 
Надзорен одбор, канцелариски материјали, трошоци од фиксен режим (телефон, интернет), 
одржување на софтвер, дневници за вработени, репрезентација, електрична енергија за управна 
зграда, поштенски и карго услуги, членарини, трошоци за стручно усовршување и обуки на вработени 
и тн. Трошоците за управата се намалени, и тоа во однос на платите заради тоа што имаме престанок 
на едно работно место по основ на пензија, намалени се исто 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016 и 05/2019), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за 
јавни набавки нa JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки нa 
JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесетта 
седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/3                                             Градоначалник на  
22.06.2020 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, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 
година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
За давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки нa  

JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година 
 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево дава согласност на дополнувањето на годишниот план за јавни 

набавки нa JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година. 
 
 

Член 2 
Дополнувањето на годишниот план за јавни набавки нa JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 

година бр. 09 - 319/1 од 12.05.2020 година е составен дел од оваа одлука. 
 
 

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

 
Бр.08-705/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 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 по доставено барање од  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучок по доставено барање од ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за оградување на 
депонија, што советот нa општина Пехчево го донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 
година. 
 
Бр. 09-712/4                                             Градоначалник на  
22.06.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) 
и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016, 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 22.06.2020 година донесе: 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
по доставено барање од ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија 

 
 

Член 1 
За наредна седница на совет на општина Пехчево да се достави финансиска конструкција, 

колку ќе чини оградувањето на депонијата, за одобрување на финансиски средства. 
 
 

Член 2 
Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на 

општина Пeхчево. 
 
Бр.08-706/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 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 ребаланс на буџет на  
општина Пехчево за 2020 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/5                                             Градоначалник на  
22.06.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Република 
Македонија бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на 
општина Пехчево бр.06/2016, 05/2019), Советот на општина Пехчево на седница одржана на 
22.06.2020 година донесе: 

 
 

ОДЛУКА 
За усвојување на Ребаланс на буџетот на општина Пехчево за 2020 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2020 

година. 
 

Член 2 
Ребалансот на буџетот на општина Пехчево за 2020 е составен дел на оваа одлука. 
 
 

Член 3 
Одлуката стапува во сила од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пехчево. 

 
Бр.08-707/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 
БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ОСНОВЕН БУЏЕТ 

   
потставка опис категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

725939 останати неданочни приходи 72 725 700.000 200.000 -500.000 
741112 трансфери од буџетот на рм 74 741 1.350.000 2.100.000 750.000 
741113 трансфери од буџетите на фондовите 74 741 2.850.000 2.600.000 -250.000 

741114 пренесен вишок на приходи од претходната година 74 741 0 1.025.000 1.025.000 

741115 дотации на општината од приходи од ДДВ 74 741 12.292.000 12.272.000 -20.000 

  Вкупно:     17.192.000 18.197.000 1.005.000 

 БИЛАНС НА РАСХОДИ - ОСНОВЕН БУЏЕТ 

   
потставка опис програма подпрограма категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

420120 патување во земјата - патни расходи Д0 Д00 42 420 0 7.000 7.000 

420210 патување во странство - хранарина 
(дневница) Д0 Д00 42 420 0 10.000 10.000 

421410 горива и масла (моторни возила) Д0 Д00 42 421 400.000 250.000 -150.000 
425990 други договорни услуги Д0 Д00 42 425 250.000 180.000 -70.000 
426210 расходи за репрезентација Д0 Д00 42 426 400.000 200.000 -200.000 
426990 други оперативни расходи Д0 Д00 42 426 100.000 150.000 50.000 
427110 привремени вработувања Д0 Д00 42 427 2.850.000 3.280.000 430.000 
464990 други трансфери Д0 Д00 46 464 2.000.000 1.200.000 -800.000 
401120 основни плати - државни службеници Е0 Е00 40 401 4.615.000 4.115.000 -500.000 
401130 основни плати - други вработени Е0 Е00 40 401 375.000 265.000 -110.000 
421110 електрична енергија Е0 Е00 42 421 550.000 450.000 -100.000 
421430 транспорт на стоки Е0 Е00 42 421 0 10.000 10.000 
424390 одржување на други градби Е0 Е00 42 424 0 50.000 50.000 
424430 поправки и одржување на машини Е0 Е00 42 424 0 10.000 10.000 
425210 провизија за платен промет Е0 Е00 42 425 5.000 2.000 -3.000 
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425220 банкарска провизија Е0 Е00 42 425 0 3.000 3.000 
426410 објавување на огласи Е0 Е00 42 426 200.000 300.000 100.000 

480140 купување на информатичка и видео 
опрема 

ЕА ЕА0 48 480 50.000 100.000 50.000 

480190 купување на друга опрема ЕА ЕА0 48 480 90.000 100.000 10.000 
483120 купување на училишен мебел ЕА ЕА0 48 483 80.000 110.000 30.000 
481230 реконструкција на деловни објекти ЕА ЕА0 48 481 424.000 900.000 476.000 

425640 
изработка на просторни и урбанистички 
планови Ф1 Ф10 42 425 600.000 347.000 -253.000 

485420 надомест за одземен имот ФА ФА0 48 485 50.000 700.000 650.000 
421110 електрична енергија Ј3 Ј30 42 421 1.700.000 1.450.000 -250.000 
424390 одржување на други градби Ј3 Ј30 42 424 350.000 450.000 100.000 
452410 камата на кредити Ј4 Ј40 45 452 10.000 5.000 -5.000 

482110 подготвување проекти вклучувајќи дизајн 
на улици, патишта и автопати 

ЈД ЈД0 48 482 1.100.000 1.400.000 300.000 

482120 изградба на улици, патишта и автопати ЈД ЈД0 48 482 0 3.000.000 3.000.000 

482130 реконструкција на улици, патишта и 
автопати 

ЈД ЈД0 48 482 2.300.000 855.000 -1.445.000 

493210 отплата на главнината на долгорочни 
позајмувања од централниот буџет 

ЈД ЈД0 49 493 900.000 700.000 -200.000 

482710 
подготвување проекти вклучувајќи дизајн 
на капацитети за водоснабдување ЈГ ЈГ0 48 482 500.000 200.000 -300.000 

482910 
подготвување проекти вклучувајќи дизајн 
на други објекти ЈН ЈН0 48 482 0 305.000 305.000 

452410 камата на кредити МБ МБ0 45 452 450.000 550.000 100.000 

492310 отплата на главнина на краткорочни 
позајмувања од банки 

МБ МБ0 49 492 2.700.000 2.400.000 -300.000 

  Вкупно :         23.049.000 24.054.000 1.005.000 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА 

   
потставка опис категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

741114 пренесен вишок на приходи од 
претходната година 74 741 0 9.750.598 9.750.598 

741120 блок дотации на општината по 
одредени намени 

74 741 48.339.000 48.233.259 -105.741 

  Вкупно:     48.339.000 57.983.857 9.644.857 
 

БИЛАНС НА РАСХОДИ - СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА 

   
потставка опис програма подпрограма категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

404150 други надоместоци В1 В10 40 404 0 43.000 43.000 
421110 електрична енергија В1 В10 42 421 50.000 100.000 50.000 
421120 водовод и канализација В1 В10 42 421 50.000 100.000 50.000 
421220 дрва В1 В10 42 421 190.000 262.884 72.884 
421240 течни горива В1 В10 42 421 50.000 150.000 100.000 
423410 прехранбени продукти и пијалоци В1 В10 42 423 0 157.000 157.000 
427110 привремени вработувања В1 В10 42 427 220.000 620.000 400.000 
464940 трансфери при пензинирање В1 В10 46 464 0 50.000 50.000 
401130 основни плати - други вработени К1 К10 40 401 620.000 493.000 -127.000 
401310 персонален данок на доход од плата К1 К10 40 401 50.000 43.000 -7.000 
402110 основни придонеси за ПИО К1 К10 40 402 171.000 136.000 -35.000 
402210 основни придонеси за здравство К1 К10 40 402 69.000 60.000 -9.000 

402310 основни придонеси до Агенцијата за 
вработување 

К1 К10 40 402 12.000 10.000 -2.000 

420130 патување во земјата - сместување К1 К10 42 420 0 15.000 15.000 
421110 електрична енергија К1 К10 42 421 12.000 22.000 10.000 
421120 водовод и канализација К1 К10 42 421 5.000 10.000 5.000 
421220 дрва К1 К10 42 421 0 30.000 30.000 
421310 пошта К1 К10 42 421 0 1.000 1.000 
421320 телефон и телефакс К1 К10 42 421 20.000 33.000 13.000 
421430 транспорт на стоки К1 К10 42 421 0 10.000 10.000 
423110 канцелариски материјали К1 К10 42 423 5.000 0 -5.000 
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423120 списанија, весници и други изданија К1 К10 42 423 15.000 10.000 -5.000 
423410 прехранбени продукти и пијалоци К1 К10 42 423 10.000 15.000 5.000 
423810 ситен инвентар К1 К10 42 423 0 63.000 63.000 
423990 други материјали К1 К10 42 423 10.000 60.000 50.000 
425970 консултантски услуги К1 К10 42 425 18.000 30.000 12.000 
425990 други договорни услуги К1 К10 42 425 5.000 54.000 49.000 
426210 расходи за репрезентација К1 К10 42 426 0 5.000 5.000 
426310 семинари и конференции К1 К10 42 426 5.000 10.000 5.000 
480110 купување на канцелариска опрема К1 К10 48 480 0 28.000 28.000 
485230 компјутерски софтвер К1 К10 48 485 3.000 10.000 7.000 
485710 книги за библиотеки и учебници К1 К10 48 485 5.000 50.000 45.000 
401130 основни плати - други вработени К2 К20 40 401 683.400 773.400 90.000 
401310 персонален данок на доход од плата К2 К20 40 401 44.700 51.200 6.500 
402110 основни придонеси за ПИО К2 К20 40 402 179.600 209.600 30.000 
402210 основни придонеси за здравство К2 К20 40 402 72.800 83.800 11.000 

402220 основен придонес за професионално 
заболување 

К2 К20 40 402 5.000 7.000 2.000 

402310 
основни придонеси до Агенцијата за 
вработување 

К2 К20 40 402 12.000 13.000 1.000 

404150 други надоместоци К2 К20 40 404 0 30.000 30.000 
420120 патување во земјата - патни расходи К2 К20 42 420 5.000 15.000 10.000 
421220 дрва К2 К20 42 421 20.000 50.000 30.000 
421310 пошта К2 К20 42 421 2.000 5.240 3.240 
421320 телефон и телефакс К2 К20 42 421 25.000 47.000 22.000 
421440 транспорт на луѓе К2 К20 42 421 20.000 70.000 50.000 
423110 канцелариски материјали К2 К20 42 423 9.481 24.481 15.000 
423310 униформи К2 К20 42 423 0 5.000 5.000 
423410 прехранбени продукти и пијалоци К2 К20 42 423 15.000 45.000 30.000 
423710 средства за одржување на хигиена К2 К20 42 423 5.000 35.000 30.000 
423810 ситен инвентар К2 К20 42 423 0 20.000 20.000 
423990 други материјали К2 К20 42 423 5.000 41.840 36.840 

424230 
дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација 

К2 К20 42 424 0 15.000 15.000 

424390 одржување на други градби К2 К20 42 424 0 60.000 60.000 
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425290 други финансиски услуги К2 К20 42 425 0 15.000 15.000 
425740 дополнителни активности К2 К20 42 425 10.000 60.000 50.000 
425990 други договорни услуги К2 К20 42 425 35.000 55.000 20.000 
426310 семинари и конференции К2 К20 42 426 0 20.000 20.000 
426990 други оперативни расходи К2 К20 42 426 23.019 63.019 40.000 
480190 купување на друга опрема К2 К20 48 480 0 60.000 60.000 
481230 реконструкција на деловни објекти К2 К20 48 481 0 65.000 65.000 
425740 дополнителни активности К3 К30 42 425 0 3.312 3.312 
401130 основни плати - други вработени Н1 Н10 40 401 16.000.000 18.250.000 2.250.000 
402110 основни придонеси за ПИО Н1 Н10 40 402 5.000.000 5.045.000 45.000 
404150 други надоместоци Н1 Н10 40 404 200.000 55.000 -145.000 
421440 транспорт на луѓе Н1 Н10 42 421 70.000 50.000 -20.000 
423310 униформи Н1 Н10 42 423 20.000 10.000 -10.000 
423610 наставно-образовни помагала Н1 Н10 42 423 80.000 30.000 -50.000 

424420 поправки и одржување на софтверска и 
хардверска опрема Н1 Н10 42 424 40.000 20.000 -20.000 

424440 поправки и одржување на друга опрема Н1 Н10 42 424 40.000 20.000 -20.000 
425250 осигурување на недвижности и права Н1 Н10 42 425 20.000 10.000 -10.000 
425490 други здравствени услуги Н1 Н10 42 425 100.000 50.000 -50.000 
425740 дополнителни активности Н1 Н10 42 425 60.000 40.000 -20.000 
425760 превозни услуги во образованието Н1 Н10 42 425 690.000 490.000 -200.000 
425990 други договорни услуги Н1 Н10 42 425 200.000 145.000 -55.000 
426210 расходи за репрезентација Н1 Н10 42 426 40.000 0 -40.000 
426310 семинари и конференции Н1 Н10 42 426 40.000 20.000 -20.000 
464990 други трансфери Н1 Н10 46 464 90.000 0 -90.000 

480160 купување на опрема за греење и 
климатизација 

Н1 Н10 48 480 1.800.000 2.799.996 999.996 

481210 подготвување на проекти на деловни 
објекти 

Н1 Н10 48 481 100.000 70.000 -30.000 

481230 реконструкција на деловни објекти Н1 Н10 48 481 400.000 252.000 -148.000 
482920 изградба на други објекти Н1 Н10 48 482 1.267.000 6.788.085 5.521.085 
483110 купување на канцелариски мебел Н1 Н10 48 483 100.000 0 -100.000 

  Вкупно :         29.124.000 38.768.857 9.644.857 
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БИЛАНС НА ПРИХОДИ - САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 

   
потставка опис категорија ставка стар буџет нов 

буџет 
разлика 

741114 пренесен вишок на приходи од 
претходната година 

74 741 0,00 47.033,00 47.033,00 

  Вкупно:     0,00 47.033,00 47.033,00 
 

БИЛАНС НА РАСХОДИ - САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ 

   
потставка опис програма подпрограма категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

423810 ситен инвентар К1 К10 42 423 10.000,00 23.272,00 13.272,00 
421110 електрична енергија К2 К20 42 421 0,00 10.000,00 10.000,00 
423990 други материјали К2 К20 42 423 0,00 10.000,00 10.000,00 
425740 дополнителни активности К2 К20 42 425 0,00 6.121,00 6.121,00 

424440 поправки и одржување на друга 
опрема Н1 Н10 42 424 0,00 7.640,00 7.640,00 

  Вкупно :         10.000,00 57.033,00 47.033,00 

   
БИЛАНС НА ПРИХОДИ - ДОНАТОРСКА СМЕТКА (фестивал на дувачки оркестри) 

   
потставка опис категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

744111 донации од приватни компании 74 744 1.630.000,00 107.000,00 -1.523.000,00 

  Вкупно :     1.630.000,00 107.000,00 -1.523.000,00 

   
БИЛАНС НА РАСХОДИ - ДОНАТОРСКА СМЕТКА (фестивал на дувачки оркестри) 

   
потставка опис програма подпрограма категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

420130 патување во земјата - сместување Д0 Д00 42 420 60.000,00 17.000,00 -43.000,00 
423410 прехранбени продукти и пијалоци Д0 Д00 42 423 50.000,00 0,00 -50.000,00 
424220 услуги за обезбедување на објекти Д0 Д00 42 424 55.000,00 0,00 -55.000,00 

424440 поправка и одржување на друга 
опрема 

Д0 Д00 42 424 150.000,00 0,00 -150.000,00 
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425190 
изнајмување на друга опрема и 
опрема за специјални намени Д0 Д00 42 425 60.000,00 0,00 -60.000,00 

425920 услуги за копирање, печатење и 
издавање 

Д0 Д00 42 425 55.000,00 0,00 -55.000,00 

425990 други договорни услуги Д0 Д00 42 425 850.000,00 0,00 -850.000,00 
426210 расходи за репрезентација Д0 Д00 42 426 250.000,00 90.000,00 -160.000,00 
426990 други оперативни расходи Д0 Д00 42 426 100.000,00 0,00 -100.000,00 

  
Вкупно : 

    
    1.630.000,00 107.000,00 

-
1.523.000,00 

   
   

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - КРЕДИТНА СМЕТКА  
(доградба на трпезарија на детската градинка и изградба на 2 улици во Робово и Умлена) 

                
потставка опис категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

754111 други домашни задолжувања 75 754 6.100.000 6.650.000 550.000 
  Вкупно :     6.100.000 6.650.000 550.000 

   
   

БИЛАНС НА РАСХОДИ - КРЕДИТНА СМЕТКА 
(доградба на трпезарија на детската градинка и изградба на 2 улици во Робово и Умлена) 

   
потставка опис програма подпрограма категорија ставка стар буџет нов буџет разлика 

481230 реконструкција на деловни објекти ЕА ЕА0 48 481 1.600.000 1.700.000 100.000 

482130 реконструкција на улици, патишта и 
автопати ЈД ЈД0 48 482 4.500.000 4.950.000 450.000 

  Вкупно :         6.100.000 6.650.000 550.000 
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    О П Ш Т И Н А   П Е Х Ч Е В ОО П Ш Т И Н А   П Е Х Ч Е В ОО П Ш Т И Н А   П Е Х Ч Е В ОО П Ш Т И Н А   П Е Х Ч Е В О    

___________________________________________________________________ 

 

    ОБРАЗЛОЖЕНИЕ на ОБРАЗЛОЖЕНИЕ на ОБРАЗЛОЖЕНИЕ на ОБРАЗЛОЖЕНИЕ на Измените и дополнувањата на Измените и дополнувањата на Измените и дополнувањата на Измените и дополнувањата на     

БУЏЕТОТ на општина ПЕХЧЕВОБУЏЕТОТ на општина ПЕХЧЕВОБУЏЕТОТ на општина ПЕХЧЕВОБУЏЕТОТ на општина ПЕХЧЕВО    за 2020за 2020за 2020за 2020    годинагодинагодинагодина    

         

 

Со предложените измени и дополнувања на Буџетот на општина Пехчево за 

2020 година се зголемува Буџетот за износот на преостанатото салдо од 

поодделните сметки на Буџетот од 2019 година. 

Зголемувањето на вкупниот Буџет изнесува 9.723.890 денари, односно по 

сметки поединечно: 

- сметката на основниот буџет на општината (630) се зголемува за дополнителни 

1.005.000 денари - салдо од претходна година во износ од 1.025.000 денари и 

корекција на дотацијата од ДДВ за 2020 година, која се намалува за 20.000 денари 

од износ 12.292.000 денари на износ од 12.272.000 денари; 

- сметката на буџетот на наменски дотации (930) се зголемува за дополнителни 

9.644.857 денари -салдо од претходна година(9.750.598 денари) и корекција според 

донесениот ребаланс на Буџетот на Република Северна Македонија (намалување на 

блок дотациите на единките корисници за 105.741 денар) ; 

- сметката на самофинансирачки активности (787) се зголемува за дополнителни 

47.033 денари -салдо од претходна година; и 

- сметката на кредити (786) се зголемува за дополнителни 550.000 денари, средства 

кои се сопствено учество на општината во реализацијата на проектот - Доградба на 

трпезарија на детска градинка "7ми Септември", Пехчево и Изградба на улица бр.1 и 

улица бр.2 во село Умлена и село Робово. 

Единствено намалување имаме кај сметката на донации на општината (785

која се намалува за 1.523.000  денари – средства предвидени за одржување на 

фестивалот на дувачки оркестри 2020 година, кој е откажан од здравствени и 

безбедносни причини, поради новонастанатата ситуација со пандемијата на 

заразната болест  КОВИД-19.  Остатокот од средства (107.000 денари), кој останува 

за реализација се однесува на неисплатени обврски за одржување на фестивалот од 

претходната година (2019 г.). 

На приходната страна,приходната страна,приходната страна,приходната страна, измените во колоната основен буџетосновен буџетосновен буџетосновен буџет се однесуваат 

на: потставка 725939 – Останати неданочни приходи, потставка 741112 – Трансфери 

од буџетот на рм, потставка 741113 – Трансфери од буџетите на фондовите

потставка 741114 – Пренесен вишок на приходи од претходната година, како и 

потставка 741115 – Дотации на општината од приходи од ДДВ . Во колоната донации, донации, донации, донации, 

измените се однесуваат на потставка 744111 – Донации од приватни компании. Во 

колоната блок дотации, блок дотации, блок дотации, блок дотации, измената се однесува на потставка 741114 --- Пренесен вишок 

на приходи од претходната година и на потставка 741120 – Блок дотации на 

општината по одредени намени. Во колоната самофинансирачки активности, самофинансирачки активности, самофинансирачки активности, самофинансирачки активности, 

измената се однесува на потставка 741114 – Пренесен вишок на приходи од 
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претходната година. Во колоната кредитикредитикредитикредити, , , , измената се однесува на потставка 754111 

– Други домашни задолжувања. 
 

На расходната странарасходната странарасходната странарасходната страна, измените и дополнувањата на буџетот (ребаланс), се 

однесуваат на измените и дополнувањата на потребите доставени од одделенијата 

на општината, како и измените и дополнувањата врз основ на доставените барања 

од страна на општинските буџетски корисници.  

 

Измените во делот на колонатаколонатаколонатаколоната основен буџетосновен буџетосновен буџетосновен буџет, се изготвени во рамките на 

следните надлежности и програми и тоа во:        

• Надлежност Надлежност Надлежност Надлежност DDDD    ––––    ГрадоначалникГрадоначалникГрадоначалникГрадоначалник,,,, Програма D0 – Градоначалник, вкупните 

планирани расходи се менуваат од 7.755.000 денари на износ од 7.032.000 денари; 

• Надлежност Е Надлежност Е Надлежност Е Надлежност Е ------------    Општинска администрација,Општинска администрација,Општинска администрација,Општинска администрација, Програма Е0 --- Општинска 

администрација, вкупните планирани расходи се менуваат од 11.393.000 денари на 

износ од 10.853.000 денари, додека во Програма ЕА – Капитални расходи на 

општината, вкупните планирани расходи се менуваат од 994.000 денари на износ од 

1.560.000 денари; 

• Надлежност F Надлежност F Надлежност F Надлежност F ------------    Урбанистичко планирање и уредување на просторот,Урбанистичко планирање и уредување на просторот,Урбанистичко планирање и уредување на просторот,Урбанистичко планирање и уредување на просторот, 

Програма F1 --- Урбанистичко планирање, вкупните планирани расходи се менуваат 

од 600.000 денари на износ од 347.000 денари, како и Програма FА --- Уредување на 

градежно земјиште (капитални трошоци), вкупните планирани расходи се менуваат 

од 50.000 денари на износ од 700.000 денари; 

• Надлежност Ј Надлежност Ј Надлежност Ј Надлежност Ј ------------    Комунални дејности,Комунални дејности,Комунални дејности,Комунални дејности, Програма Ј3 --- Јавно осветлување, 

вкупните планирани расходи се менуваат од 2.050.000 денари на износ од 

1.900.000 денари, Програма Ј4 – Јавна чистота, вкупните планирани расходи се 

менуваат од 10.000 денари на износ од 5.000 денари, Програма ЈД --- Изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици се менуваат од 4.360.000 денари на 

износ од 6.015.000 денари, Програма ЈG – Изградба на системи за водоснабдување 

се менуваат од 500.000 денари на износ од 200.000 денари, како и Програма ЈN --- 

Капитални расходи за урбана опрема, вкупните планирани расходи се менуваат од 

760.000 денари на износ од 1.065.000 денари. 

• Надлежност Надлежност Надлежност Надлежност ММММ    ––––    Програми за развојПрограми за развојПрограми за развојПрограми за развој,,,, Програма МВ – Прекугранична 

соработка, вкупните планирани расходи се менуваат од 3.150.000 денари на износ 

од 2.950.000 денари. 

 

Во колоната блок дотацииколоната блок дотацииколоната блок дотацииколоната блок дотации, измената и дополнувањето на Буџетот на 

Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на: 

• Надлежност Надлежност Надлежност Надлежност КККК    ––––    КултураКултураКултураКултура,,,, Програмата К1 – Библиотекарство, вкупните 

планирани расходи се менуваат од 1.040.000 денари на износ од 1.203.000 денари, 

Програмата К2 – Музичка и сценско – уметничка дејност, вкупните планирани 

расходи се менуваат од 1.240.000 денари на износ од 2.007.580 денари и 

Програмата К3 – Музејска и кинотечна дејност, вкупните планирани расходи се 

менуваат од 10.000 денари на износ од 13.312 денари ; 
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• НадлежносНадлежносНадлежносНадлежност N т N т N т N ––––    Образование,Образование,Образование,Образование, Програмата N1 – Основно образование, 

вкупните планирани расходи се менуваат од 34.377.000 денари на износ од 

42.165.081 денари; 

• Надлежност V Надлежност V Надлежност V Надлежност V ------------    Детски градинки,Детски градинки,Детски градинки,Детски градинки, Програмата V1 – Детски градинки, 

вкупните планирани расходи се менуваат од 11.672.000 денари на износ од 

12.594.884 денари. 
 

Во колоната самофинансирачки активностиколоната самофинансирачки активностиколоната самофинансирачки активностиколоната самофинансирачки активности, измената на Буџетот на 

Општина Пехчево за 2020 година, се однесува на: 

• Надлежност Надлежност Надлежност Надлежност КККК    ––––    КултураКултураКултураКултура,,,, Програмата К1 – Библиотекарство, вкупните 

планирани расходи се менуваат од 50.000 денари на износ од 63.272 денари и  

Програмата К2 – Музичка и сценско – уметничка дејност, вкупните планирани 

расходи се менуваат од 90.000 денари на износ од 116.121 денар; 

• Надлежност N Надлежност N Надлежност N Надлежност N ------------    Образование,Образование,Образование,Образование, Програмата N1 – Основно образование, 

вкупните планирани расходи се менуваат од 230.000 денари на износ од 237.640 

денари. 
 

Во колоната донацииколоната донацииколоната донацииколоната донации, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина 

Пехчево за 2020 година, се однесува на: 

• Надлежност Надлежност Надлежност Надлежност DDDD    ––––    ГрадоначалникГрадоначалникГрадоначалникГрадоначалник,,,, Програма D0 – Градоначалник, вкупните 

планирани расходи се менуваат од 1.630.000 денари на износ од 107.000 денари. 
 

Во колоната колоната колоната колоната кредиткредиткредиткредитииии, измената и дополнувањето на Буџетот на Општина 

Пехчево за 2020 година, се однесува на: 

• Надлежност Е Надлежност Е Надлежност Е Надлежност Е ------------    Општинска администрација,Општинска администрација,Општинска администрација,Општинска администрација, Програма ЕА – Капитални 

расходи на општината, вкупните планирани расходи се менуваат од 1.600.000 

денари на износ од 1.700.000 денари; 

• Надлежност Ј Надлежност Ј Надлежност Ј Надлежност Ј ------------    Комунални дејности,Комунални дејности,Комунални дејности,Комунални дејности, Програма ЈД --- Изградба и 

реконструкција на локални патишта и улици, вкупните планирани расходи се 

менуваат од 4.500.000 денари на износ од 4.950.000 денари. 

 

Со горенаведените измени, консолидираниот Буџет на Општина консолидираниот Буџет на Општина консолидираниот Буџет на Општина консолидираниот Буџет на Општина ПехчевоПехчевоПехчевоПехчево    

за 20за 20за 20за 2020202020    година,година,година,година, кој ги вклучува основниот буџетосновниот буџетосновниот буџетосновниот буџет, самофинансирачките самофинансирачките самофинансирачките самофинансирачките 

активности, донациитеактивности, донациитеактивности, донациитеактивности, донациите, , , , кредитите кредитите кредитите кредитите  и блок дотациитеблок дотациитеблок дотациитеблок дотациите, во вкупен износ се менува од 

износ од 113.176.000 денари на износ од 122.899.890  денари. 
    

         
 

    

 

    17.06.2020 година 

            Пехчево                                                            Општина Пехчево 

     Градоначалник 

        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 финансиско учество на општина Пехчево во 
имплементацијата на проектот "Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на 

трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 
1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово,  

општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 
"Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми 
Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел 
од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во 
с.Робово, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 
година. 
 
Бр. 09-712/6                                             Градоначалник на  
22.06.2020 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 (Службен 
весник на РМ бр.05/02), член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на 
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општина Пехчево бр. 06/2016 и 05/2019), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 
22.06.2020 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот "Подобрување 
на општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми Септември во 
Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел од селска 
улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово 

 
Член 1 

Општина Пехчево во рамки на Договорот за под-заем  Бр. 09 помеѓу Министерството за 
финансии и општина Пехчево (Бр. 03 – 841/1 од 21.06.2019 год.) со средства од Вториот проект за 
подобрување на општинските услуги – МСИП 2 од Меѓународната банка за обнова и развој – Светска 
банка, имплементира проекти кои се однесуваат на Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми 
Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба на дел 
од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево. 

Заради целосно искористување на доделените финансиски средства (5.899.706,00 МКД) 
односно на Барање на населението и жителите на Ул. Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево здружува 
дополнителни финансиски средства за доградба на дел од Ул. Бр. 2 во с.Робово во должина од L = 
59,60 м и изградба на улицата во цела должина. 

Член 2 
 Финансиското учество на општина Пехчево во доградбата на Ул. Бр. 2 во с.Робово изнесува 
304.529,36 МКД согласно на предвидените градежни активности од техничката документација за 
изведбата на дел од селска Ул. Бр. 2 во с.Робово. 
 Средствата за финансиско учество на општината ќе бидат обезбедени од Буџетот на општина 
Пехчево за 2020 година.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе биде објавена  во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-708/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 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 усогласување на намените на Урбанистички план за град 
Пехчево, во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот за КП.2247 и КП.2248, КО 
Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/7                                             Градоначалник на  
22.06.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 10, став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
(„Сл.весник на РМ" бр. 23/11, 54/11 и 155/1272/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 17/15,31/16, 190/17), 
член 22 ст.1 т.1 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ" бр. 5/02), и член 30 став 5 
од Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на О.Пехчево" 06/2016 и 05/2019), Советот на 
Општина Пехчево, на 30-та седница одржана на ден 22.06.2020 год, донесува: 
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О Д Л У К А 
за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, 

во однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје 

Член 1 

                 Се дава Согласност за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во 
однос на легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот со утврдување на 
планскиот опфат за А1 викенд куќа, по барање на Живка Мелоска од Пехчево, со следната 
катастарска  парцела;                

- за  КП. 2247 и КП.2248, КО Пехчево, вон-град. 

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

урбанизам да изготви проектна задача на барателот Живка Меловска од Скопје, и го задолжи да 
за дефинираниот опфат изработи ЛУПД (Локална Урбанистичка Планска Документција), со 
намена А1, и објектите кои ги исполнуваат условите согласно закон, со утврдувањето на правен 
статус на бесправно изграден објекти, бидат вклопени во истиот. 

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

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

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-709/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 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 отпочнување на постапка за 
изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и 
донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на триесетта седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/8                                             Градоначалник на  
22.06.2020 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 22.06.2020 година донесе  

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на  
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ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево 
  

Член  1 
              Согласно законските одредби Советот на општина Пехчево ја усвојува иницијативата за 
усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од 
КП 3923/1 КО Робово, 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), за отпочнување 
постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево. 
Изработката на ЛУПД ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.  

 
Член  3 

Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 
општина Пехчево.. 
 
Бр.08-710/1                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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 отпочнување на постапка за изработка и донесување на 
ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од 
КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесетта 
седница одржана на ден 22.06.2020 година. 
 
Бр. 09-712/9                                             Градоначалник на  
22.06.2020 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Драган Тренчовски с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање-пречистен текст (Сл. 
весник на РМ бр. 199/14, 45/15, 193/15, 31/16 ,163/16 и 90/17 ,64/18 и 168/18),член 13 од Правилникот 
за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на планови (Сл. Весник на РСМ бр.78/06, 
37/14 и 142/15), Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на 
РСМ бр. 37/14,125/14 и 148/14 и 142/15)  член 22 став 1 точка 1 и член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 05/02), и член 30 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Пехчево 
(Сл. гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016), Советот на Општина Пехчево на седницата одржана 
на ден 22.06.2020 година донесе: 
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О Д Л У К А 

за отпочнување постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од  
КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево 

 
Член1 

          СЕ ОТПОЧНУВА - постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО 
Робово, општина Пехчево со ГРАНИЦИ И ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ: 
Планската програма се однесува за изработка на локална урбанистичка планска документација за дел 
од КП 3923/1, КП 3923/2, КП 3923/3, КП 3923/4, КП 3923/5, КП 3923/6, КП 3923/6, КП 3923/7, КП 
3923/8, КП 3923/9, КП 3923/10, КП 3923/11, КП 3923/12, КП 3923/13, КП 3923/14, КП 3923/15, КП 
3923/16, КП 3923/17, КП 3923/18, (во локалитет за кој што не постои важечка урбанистичко-планска 
документација), КО Робово, во општина Пехчево. 

 
 

Член 2 
Изработката на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево, од член 1 на оваа 

Одлука да биде изработен согласно Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка 
обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.   

 
 
 

 Член 3 
Советот на Општина Пехчево, по донесувањето на оваа Одлука, го задолжи оделението за 

урбанизам и комунални работи да изготви проектна задача и да отпочне со постапката за изработка и 
донесување на  ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево. 

 
 

Член 4 
Одлуката стапува на сила 8 дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-710/2                     Совет на општина Пехчево 
22.06.2020 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
С О Д Р Ж И Н А: 

 
1. Oдлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, 

- Пехчево за период од 01.01.2020 год. до 31.03.2020 год _______________________________ 2; 
2. Oдлука за давање на согласност на дополнување на годишен план за јавни набавки нa JKП 

,,Комуналец,, - Пехчево за 2020 година _____________________________________________  8; 
3. Заклучок по доставено барање од ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за оградување на депонија _ 10; 
4. Одлука за усвојување на ребаланс на буџет на општина Пехчево за 2020 година __________ 11; 
5. Одлука за финансиско учество на општина Пехчево во имплементацијата на проектот 

"Подобрување на општинските јавни услуги – Доградба на трпезарија на детска градинка 7-ми 
Септември во Пехчево, Изградба на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Умлена и Изградба 
на дел од селска улица Бр. 1 и Бр. 2 во с.Робово, општина Пехчево" за доградба на дел од Ул. 
Бр. 2 во с.Робово _______________________________________________________________  22; 

6. Oдлука за усогласување на намените на Урбанистички план за град Пехчево, во однос на 
легализација на објектите надвор од дефиниран опфат на планот 
за КП.2247 и КП.2248, КО Пехчево вон-град, по барање на Живка Мелоска од Скопје _____ 24; 

7. Oдлука за усвојување на иницијатива за отпочнување на постапка за изработка и донесување 
на ЛУПД за дел од КП 3923/1 КО Робово, општина Пехчево ___________________________26;  

8. Одлука за отпочнување на постапка за изработка и донесување на ЛУПД за дел од КП 3923/1 
КО Робово, општина Пехчево _____________________________________________________27; 
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_______________________________________________________________________________________ 


