



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Службен гласник на
Општина Пехчево
Излегува по потреба Гласникот е
бесплатен Гласникот е бесплатен

Понеделник 12.02.2018 год.

Број 01 - Година 2018

Уредува:
Душко Миовски
Општина Пехчево
тел. (033) 441-321

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на актите од Советот на општина Пехчево
Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на четвртата седница одржана
на ден 12.02.2018 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа:
1. Одлука за констатирање престанок на мандат на член на совет на општина Пехчево;
2. Oдлука за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево
за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 год.;
3. Oдлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2017 год.;
4. Oдлука за краткорочно задолжување на општина Пехчево;
5. Oдлука за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево бр.08-1366/1 од
22.12.2017 год.;
6. Oдлука за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018
година;
7. Заклучок за неусвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година;
8. Заклучок за неусвојување на годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево;
9. Заклучок за неусвојување на Одлуката за промена на висина на цена за влез на оператор за
погребување за користење на инфраструктурата на градските гробишта во Пехчево, донесена
од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
10. Заклучок за неусвојување на Одлуката за усогласување на стопанисувањето на претпријатието
со градските гробишта, донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;
11. Oдлука за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на општина
Пехчево;
12. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2018 година;
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13. Oдлука за давање на користење недвижна ствар на невладина организација ,,Кхам,, - Делчево;
14. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во
2018 година;
15. Одлука за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, Пехчево за учебната 2017/2018 година;
16. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево;
17. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на МБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево;
18. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево;
19. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
20. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈЗУ ,,Здравствен дом,, Пехчево;
21. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, Пехчево;
22. Одлука за престанок и за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра), на ОЈУДГ
,,7 Септември,, - Пехчево;
23. Решение за разрешување од должноста директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
24. Решение за именување на ВД директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
25. Oдлука за објавување јавен оглас за избор на директор на ООУ ,,Ванчо Китанов” - Пехчево;
Бр. 09-189/1
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_____________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за констатирање престанок на мандат на член на совет на
општина Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за констатирање престанок на мандат на член на совет на општина Пехчево,
што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189//2
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 46 став 1 алинеа 1 и став 2 алинеа 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен
весник на Р.М. бр.5/2002), Извештајот од комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и
именувања бр. 08-81/1 од 22.01.2018 година и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина
Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), Советот на Општина
Пехчево, на седницата одржана на 12.02.2018 година, донесе:

ОДЛУКА
за констатирање престанок на мандат на член на советот на општина Пехчево

Член 1
На Добрила Јовевска, член на советот на општина Пехчево од листата на кандидати на
коалицијата предводена од СДСМ, се констатира престанок на мандатот на член на советот на
општина Пехчево од денот на одржувањето на седницата, согласно член 46 став 2 алинеа 1 од Законот
за локална самоуправа, поради поднесена оставка бр.08-63/1 од 17.01.2018 година и именување за ВД
Директор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево;
Член 2
Одлуката да се достави до Добрила Јовевска, Општинската изборна комисија Пехчево,
градоначалникот и архивата на општина Пехчево;
Член 3
Одлуката ќе се објави во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-166/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на
буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 год
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на кварталниот извештај за извршување на буџетот на
општина Пехчево за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 год, што советот нa општина Пехчево
ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/3
Градоначалник на
12.02.2018 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 Р.М бр.05/02) и
член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016
- Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за
период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на
општина Пехчево за период од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година.

Член 2
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2017
година до 31.12.2017 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.08-167/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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Образец К1

Квартален извештај за извршување на буџетот за општина ПЕХЧЕВО за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2017 година до
31.12.2017 година
Општина:
Извештаен период: од

ПЕХЧЕВО
01.01.2017година до 31.12.2017 година

Датум на поднесување на извештајот:

26.01.2018

Буџет за 2017 година

Приходи - квартал 4
План

Реализација
за 4
квартал

85.532.000

Наменска дотација за
2017
година

Самофинансирачки
активности за 2017

Донации за 2017

Кредити за 2017

година

година

година

План

Реализација
за 4
квартал

План

Реализација
за 4
квартал

План

Реализација
за 4
квартал

План

Реализација
за 4
квартал

Останато за
реализација
до крај на
2017 година

%

35.268.767

42.933.901

39.370.004

5.180.000

2.902.942

70.247.265

17.448.680

26.300.000

0

230.193.166

94.990.393

135.202.773

41,27

55.149.000

19.608.103

40.381.452

36.574.259

4.690.000

2.831.242

26.407.265

3.533.499

13.300.000

0

139.927.717

62.547.103

77.380.614

44,70

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

6.820.000

1.493.270

0

0

0

0

0

0

0

0

6.820.000

1.493.270

5.326.730

21,90

ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

37.203.000

15.751.936

2.552.449

200.872

490.000

71.700

43.840.000

13.915.181

13.000.000

0

97.085.449

29.939.689

67.145.760

30,84

Даночни приходи

9.630.000

8.833.237

0

0

0

0

0

0

0

0

9.630.000

8.833.237

796.763

91,73

740.000

628.737

0

0

0

0

0

0

0

0

740.000

628.737

111.263

84,96

План

Реализација
за 4
квартал

Вкупно за 2017 година

ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН
БИЛАНС :
ВКУПНИ ТЕКОВНО
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ
ВКУПНИ ТЕКОВНО
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

КАПИТАЛЕН БИЛАНС :

71
711

ДАНОК ОД ДОХОД,ОД
ДОБИВКА И ОД КАПИТАЛНИ
ДОБИВКИ

713

ДАНОЦИ НА ИМОТ

2.120.000

1.143.491

0

0

0

0

0

0

0

0

2.120.000

1.143.491

976.509

53,94

717

ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ

6.085.000

7.029.009

0

0

0

0

0

0

0

0

6.085.000

7.029.009

-944.009

115,5

685.000

32.000

0

0

0

0

0

0

0

0

685.000

32.000

653.000

4,67

718

УСЛУГИ

ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ
ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА
ДЕЈНОСТ
Неданочни приходи
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5

72

0

0

5.180.000

2.824.644

0

0

0

0

6.755.000

3.547.008

3.207.992

52,51

225.000

125.070

0

0

0

0

0

0

0

0

225.000

125.070

99.930

55,59

0

0

0

0

5.180.000

2.824.644

0

0

0

0

5.180.000

2.824.644

2.355.356

54,53

20.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

20.000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1.330.000

597.294

732.706

44,91

ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ

723

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ И
НАДОМЕСТОЦИ

724

ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ

725

ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

1.330.000

597.294

Трансвери и донации

74.327.000

25.713.166

42.933.901

39.370.004

0

78.298

70.247.265

17.448.680

0

0

187.508.166

82.610.148

104.898.018

44,06

74.327.000

25.713.166

42.933.901

39.370.004

0

78.298

0

6.427.830

0

0

117.260.901

71.589.298

45.671.603

61,05

742 ДОНАЦИИ ОД СТРАНСТВО

0

0

0

0

0

0

62.247.265

11.020.850

0

0

62.247.265

11.020.850

51.226.415

17,70

744

0

0

0

0

0

0

8.000.000

0

0

0

8.000.000

0

8.000.000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

26.300.000

0

26.300.000

0

26.300.000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

13.300.000

0

13.300.000

0

13.300.000

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

13.000.000

0

13.000.000

0

13.000.000

0,00

6.820.000

1.493.270

0

0

0

0

0

0

0

0

6.820.000

1.493.270

5.326.730

21,90

6.820.000

1.493.270

0

0

0

0

0

0

0

0

6.820.000

1.493.270

5.326.730

21,90

741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА
НА ВЛАСТ

ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ
КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ ВО
751 ЗЕМЈАТА
ДРУГО ДОМАШНО
754 ЗАДОЛЖУВАЊЕ

73

722.364

722

74

75

1.575.000

Капитални приходи
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И
733 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА

Образложение

Буџет за 2017 година
Расходи - квартал 4
План

Реализација
за 4
квартал

Наменска дотација за
2017 година

План
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Реализација
за 4
квартал

Самофинансирачки
активности за 2017
година
План

Реализација
за 4
квартал

Донации за 2017
година

План

Реализација
за 4
квартал

Кредити за 2017
година

План

Реализација
за 4
квартал

Вкупно за 2017 година

План

Реализација
за 4
квартал

Останато за
реализација
до крај на
2017 година

%

6

40

41

42

Плати, наемнини и надоместоци
за вработените
ОСНОВНИ ПЛАТИ И
401 НАЕМНИНИ
Придонеси за социјално
402 осигуру.од работодавачите

11.847.000

7.280.115

32.764.910

31.248.827

0

0

0

0

0

0

44.611.910

38.528.942

6.082.968

86,36

7.571.000

5.325.673

23.686.000

22.809.788

0

0

0

0

0

0

31.257.000

28.135.461

3.121.539

90,01

2.676.000

1.906.494

9.078.910

8.439.039

0

0

0

0

0

0

11.754.910

10.345.533

1.409.377

88,01

404 Надоместоци

1.600.000

47.948

0

0

0

0

0

0

0

0

1.600.000

47.948

1.552.052

3,00

220.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220.000

0

220.000

0,00

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

0

150.000

0,00

70.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70.000

0

70.000

0,00

20.322.000

10.610.698

7.520.542

5.234.968

4.640.000

2.831.242

5.607.265

1.740.619

0

0

38.089.807

20.417.527

17.672.280

53,60

302.000

75.000

119.817

20.368

170.000

0

360.000

215.763

0

0

951.817

311.131

640.686

32,69

421 КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

5.150.000

3.232.328

3.233.090

2.591.088

520.000

79.510

183.400

61.000

0

0

9.086.490

5.963.926

3.122.564

65,64

Ситен инвентар,алат и
423 др.материјали за поправка

2.485.000

1.210.434

1.593.746

929.938

2.610.000

2.233.981

969.865

408.910

0

0

7.658.611

4.783.263

2.875.348

62,46

424 Поправка и тековно одржување

1.790.000

572.843

370.000

51.502

260.000

96.160

0

0

0

0

2.420.000

720.505

1.699.495

29,77

425 Договорни услуги

4.805.000

977.548

1.723.889

1.358.405

490.000

267.002

3.180.000

1.036.946

0

0

10.198.889

3.639.901

6.558.988

35,69

426 Други тековни расходи

1.690.000

867.457

295.000

98.667

390.000

152.397

214.000

18.000

0

0

2.589.000

1.136.521

1.452.479

43,90

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ
427 ТРОШОЦИ

4.100.000

3.675.088

185.000

185.000

200.000

2.192

700.000

0

0

0

5.185.000

3.862.280

1.322.720

74,49

980.000

7.923

0

0

0

0

0

0

0

0

980.000

7.923

972.077

0,81

РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ
РАСХОДИ
Постојана резерва (непредвидливи
412 расходи)
Тековни резерви (разновидни
413 расходи)
Стоки и услуги
420 ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ

45

КАМАТИ
Каматни плаќања кон домашни
452 кредитори

46

47

49

980.000

7.923

0

0

0

0

0

0

0

0

980.000

7.923

972.077

0,81

7.000.000

1.166.786

96.000

90.464

50.000

0

20.800.000

1.792.880

13.300.000

0

41.246.000

3.050.130

38.195.870

7,39

Трансфери до невладини
463 организации

1.700.000

946.000

0

0

0

0

0

0

0

0

1.700.000

946.000

754.000

55,65

464 Разни трансфери

5.300.000

220.786

96.000

90.464

50.000

0

20.800.000

1.792.880

13.300.000

0

39.546.000

2.104.130

37.441.870

5,32

Социјални бенифиции

100.000

67.200

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

67.200

32.800

67,20

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ НА
471 ВЛАДИНИ ИНСТИТУЦИИ

100.000

67.200

0

0

0

0

0

0

0

0

100.000

67.200

32.800

67,20

ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА

14.680.000

475.381

0

0

0

0

0

0

0

0

14.680.000

475.381

14.204.619

3,24

13.300.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.300.000

0

13.300.000

0,00

Субвенции и трансвери

492 Отплата на главнина кон домашни
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институции
Отплата на главнина до други
493 нивоа на власт

48

1.380.000

475.381

0

0

0

0

0

0

0

0

1.380.000

475.381

904.619

34,45

37.203.000

15.751.936

2.552.449

200.872

490.000

71.700

43.840.000

13.915.181

13.000.000

0

97.085.449

29.939.689

67.145.760

30,84

250.000

5.900

413.000

137.960

270.000

51.900

13.210.000

2.036.522

0

0

14.143.000

2.232.282

11.910.718

15,78

481 ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

2.000.000

1.000

1.655.449

57.328

150.000

0

8.000.000

3.925.710

0

0

11.805.449

3.984.038

7.821.411

33,75

482 Други градежни објекти

Капитални расходи
480 Купување на опрема и машини

33.833.000

15.249.895

0

0

0

0

22.630.000

7.952.949

13.000.000

0

69.463.000

23.202.844

46.260.156

33,40

Купување на
483 мебел,опрема,возила и машини

120.000

10.000

0

0

60.000

19.800

0

0

0

0

180.000

29.800

150.200

16,56

485 Други нефинансиски сретства

550.000

90.000

34.000

5.584

10.000

0

0

0

0

0

594.000

95.584

498.416

16,09

УЧЕСТВО СО ДЕЛ ВО
486 ПРИВАТНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

450.000

395.141

450.000

0

0

0

0

0

0

0

900.000

395.141

504.859

43,90

Образложение

Лице за контакт

Овластено лице(печат и потпис):

Име и презиме и тел.број:
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за усвојување на завршната сметка на
општина Пехчево за 2017 год
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2017 год, што
советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/4
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2017 година

Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина
Пехчево за 2017 година.
Член 2
Завршната сметка на општина Пехчевo за 2017 година е составен дел од оваа одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-168/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за краткорочно задолжување на општина Пехчево, што советот нa општина
Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/5
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________

Во врска со член 4 од Законот за јавен долг (Службен весник на РМ број 62/05), а врз основа на член 18 и 19 од
Законот за финансирање на единиците за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 61/04, 96/04, 67/07 и
156/09), член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02) и член 30 точка
42 од Статутот на oпштина Пехчево (Сл. Гласник на Општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), Советот
на oпштина Пехчево на седницата одржана на ден 12.02.2018 година донесе

ОДЛУКА
За краткорочно задолжување на oпштина Пехчево
Член 1
Со оваа одлука се уредува краткорочно задолжување на Општина Пехчево, вид и цел на
задолжувањето, максималниот износ на задолжувањето.
Член 2
Краткорочното задолжување на општината е од општ јавен интерес и има економска и финансиска
оправданост.
Член 3
Цел на задолжувањето е реализација на проект и тоа:
Дореализација на проектот Платформа за меѓуграничен фестивалски туризам на полето на културата и
традициите - ФОЛКЛОР, од Програмата Interreg - IPA CBC BG-MK CCI No: 2014TC16I5CB006 со регистерски
број CB006.1.21.166.
Член 4
Максималниот износ на задолжувањето изнесува 6.900.000,00 денари.
Вкупниот износ на непристигнат краткорочен долг на општината неможе да го надмине износот на
вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната година.
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Член 5
Вкупната отплата на долгот направена врз основа на краткорочно задолжување неможе да надмине
20% од вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната фискална година.
Вкупниот износ на недостасан краткорочен долг на општината вклучувајќи ги и сите издадени
гаранции не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно операстивниот буџет на општината
во претходната година.
Средствата обезбедени со краткорочно задолжување ќе се користат за намената за која се одобрени.
Член 6
За краткорочното задолжување на општината потребна е претходна согласност од Владата на РМ , врз
основа на претходно позитивно мислење од Министерството за финансии.
Член 7
По добивањето на писмената согласност од Владата на РМ, општината започнува постапка за
задолжувањето, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за краткорочно
задолжување.
Член 8
Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни
денови до Министерството за финансии.
Член 9
Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на носењето на оваа
Одлука до реализирањето на целосната постапка за краткорочно задолжување, условите предвидени со оваа
Одлука може да бидат изменети и усогласени со измена и дополнување на истата.
Член 10
Советот на Општина Пехчево со донесувањето на оваа Одлука го одобрува краткорочното
задолжување.
Член 11
Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на општина
Пехчево, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република Македонија.
Бр.08-169/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина
Пехчево бр.08-1366/1 од 22.12.2017 год.
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за измена на одлуката за извршување на Буџетот на општина Пехчево бр.081366/1 од 22.12.2017 год., што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана
на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/6
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М.
бр.5/2002), член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа
(Службен весник на Р.М. бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 30 став 4 од
Статутот на oпштина Пехчево (Службен гласник на oпштина Пехчево бр.06/2016 - Пречистен текст),
Советот на општина Пехчево на 4-тата седница одржана на 12.02.2018 година, донесе
ОДЛУКА
за измена на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Пехчево за 2018 година
Член 1
Во член 11 зборовите „општинскиот Буџет“ се заменуваат со зборовите „Буџетот на дотации“.
Член 2
Член 14 се менува и гласи:
Надоместокот за дневница за службено патување во Република Македонија без трошоците за
ноќевање изнесува 500,00 денари.
Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. За патување од 8 до
12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.
Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање, превоз и храна од организаторот, му
следуваат 20% од утврдениот износ во став 1 од овој член.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-170/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за усвојување на програмата за работа и развој на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево за 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/7
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на програмата за работа и развој
на ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 2018 година
Член 1
Советот на општина Пехчево ја усвојува Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево за 2018 година.
Член 2
Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година бр. 01-620/1 од
15.12.2017 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.08-171/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на заклучокот за неусвојување на финансиски план на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за неусвојување на финансиски план на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за
2018 година, што советот нa општина Пехчево го донесе на четвртата седница одржана на ден
12.02.2018 година.
Бр. 09-189/8
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
за неусвојување на Финансискиот план на
ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година

Член 1
Советот на општина Пехчево не го усвојува Финансискиот план на ЈКП ,,Комуналец,, Пехчево за 2018 година бр. 05-621/1 од 18.12.2017 година.

Член 2
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-172/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на заклучокот за неусвојување на годишен план за јавни набавки за 2018
година на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА заклучок за неусвојување на годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/9
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година
донесе:

ЗАКЛУЧОК
за неусвојување на годишниот план за јавни набавки на
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година

Член 1
Советот на Општина Пехчево не го усвојува Годишниот план за јавни набавки на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево за 2018 година бр. 09 - 622/1 од 18.12.2017 година.

Член 2
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-173/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на заклучок за неусвојување на Одлуката за промена на висина на цена за
влез на оператор за погребување за користење на инфраструктурата на градските гробишта во
Пехчево, донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА заклучок за неусвојување на Одлуката за промена на висина на цена за влез на
оператор за погребување за користење на инфраструктурата на градските гробишта во Пехчево,
донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на
четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/10
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и
член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за не усвојување на Одлуката за промена на висина на цена за влез на оператор за погребување
за користење на инфраструктурата на градски гробишта во Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево не ја усвои Одлуката за промена на висина на цена за влез на
оператор за погребување за користење на инфраструктурата на градските гробишта во Пехчево со бр.
02-278/3 од 19.04.2017 година, поради тоа што нема соодветна анализа и доволно информации за
истата.
Член 2
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-174/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на заклучок за неусвојување на Одлуката за усогласување на
стопанисувањето на претпријатието со градските гробишта, донесена од УО на ЈКП
,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за неусвојување на Одлуката за усогласување на стопанисувањето на
претпријатието со градските гробишта, донесена од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што советот
нa општина Пехчево го донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/11
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и
член 30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за неусвојување на Одлуката за усогласување на стопанисувањето на претпријатието
JKП ,,Комуналец,, - Пехчево со градските гробишта
Член 1
Советот на општина Пехчево не ja усвои Одлуката за усогласување на стопанисувањето на
претпријатието ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево со градските гробишта, согласно Законот за гробишта и
погребални услуги бр.02-278/6 од 19.04.2017 година, поради тоа што нема соодветна анализа и
доволно информации за истата.
Член 2
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-175/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на
територијата на општина Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на
општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден
12.02.2018 година.
Бр. 09-189/12
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/2002), член
30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 Пречистен текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на
територијата на општина Пехчево
Член 1
Советот на општина Пехчево донесе одлука со која за секое новородено дете на територијата
на општина Пехчево ќе се исплаќа паричен надоместок во вредност од 4.000 денари.
Член 2
Во прилог на барањето за доделување на еднократен паричен надоместок за новороденчиња се
доставуваат следните податоци:
- Извод од матична книга на родени за новороденчето;
- Важечка лична карта или пасош во кои се видни податоците за живеалиште во општина
Пехчево (од мајката);
- Трансакциска сметка на име на мајката;
- Изјава за користење на лични податоци од барателот;
Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-176/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за усвојување на годишен план за вработување во општина
Пехчево за 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2018
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018
година.
Бр. 09-189/13
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002)
и член 30 став 1 точка 42 од Статутот на општина Пехчево (Сл.гласник на општина Пехчево бр.
06/2016) и член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14
и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на Годишен план за вработување во
општина Пехчево за 2018 година
Член 1
Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во општина Пехчево
за 2018 година.
Член 2
Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2018 година, е составен дел од оваа
одлука.
Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.
Бр.08-177/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА

ВКУПНО

Македонци

Албанци

Турци

Срби

Власи

Роми

Бошњаци

Други

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година

а

Моментално вработени во институцијата

17

17

0

0

0

0

0

0

0

б

Планирани пензионирања и најавени заминувања
во тековната година

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

0

0

0

0

0

0

0

Опис

(на датумот на пополнување на годишниот план)

(заклучно со 31 декември тековната година)

в

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

г

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

НЕ

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

р.
бр

на работно
место (шифра
и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

кратко образложение

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

р.
бр

работно
место (шифра
и назив)

од орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

во
рамки
на орг.
един.

причина 1:
намалување на
надлежности
на
институцијата

причина 2:
намалување
на обемот на
работа

причина 3:
поедноставув
ање на
постапки

причина 4:
работното
место се
укинува
(наведете
датум)

причина 5:
друго
(наведете ја
причината)

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

НЕ
3

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

1

2

3

во
рамки
на орг.
един.

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

работно место
(шифра и назив)

во орг.
един.

во рамки
на орг.
един.

САМОСТОЕН
РЕФЕРЕНТ ЗА
АРХИВСКО И
КАНЦЕЛАРИСКО
РАБОТЕЊЕ
УПР0101Г01000

Админист
ративна
служба

Администр
ативна
служба

12.07.2018

Админист
ративна
служба

Администр
ативна
служба

28.08.2018

Админист
ративна
служба

Администр
ативна
служба

05.11.2018

Самостоен
референт за
уредување на
градежно
земјиште,
локални
патишта и улици
УПР0101Г01000
САМОСТОЕН
РЕФЕРЕНТ –
СМЕТКОВОДИТЕЛ
УПР0101Г01000

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

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

4
5
6
7
8
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9
10
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Срби

Власи

Роми

Бошњаци

Други

(заклучно со 31 декември следната година)

Турци

Планирани пензионирања во следната година

Албанци

а

Македонци

Опис

ВКУПНО

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница

3

3

0

0

0

0

0

0

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

ДА

(наведете број)

НЕ
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

1

2

работно
место (шифра
и назив)

Урбанистичко
планирање и
одобренија за
градењеПомлад
соработник
УПР0101В04000
Нормативно
правни работи
Помлад
соработник
УПР0101В04000

во
рамки
на орг.
единиц
а

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

причина 2:
пензионира
ње 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)

во орг.
единиц
а

во рамки
на орг.
единица

Админист
ративна
служба

Администр
ативна
служба

Да

7 (седум)

146.909,00 денари
нето плата

Админист
ративна
служба

Администр
ативна
служба

Да

7 (седум)

146.909,00 денари
нето плата

3

4
5
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6

7

8

9

10

Опис

а

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

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

2

39

в

Планирани нови вработувања во годината на која се
однесува планот

Бошњаци

Други

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

Роми

Пензионирања
во годината на која се однесува планот

Власи

б

Срби

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

Турци

Стартна позиција
за годината на која се однесува планот

Албанци

а

Македонци

Опис

ВКУПНО

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

17

17

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

2

(се внесува податокот од Табела 7, ред а)

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/,
внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за давање на користење недвижна ствар на невладина
организација ,,Кхам,, - Делчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за давање на користење недвижна ствар на невладина организација ,,Кхам,, Делчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 12.02.2018
година.
Бр. 09-189/14
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на Р.Македонија
бр. 05/2002) член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина
Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 12.02.2018 година
донесе:
ОДЛУКА
за давање на користење недвижна ствар на
Невладина Организација „КХАМ“ Делчево
Член 1
Советот на општина Пехчево дава на користење недвижна ствар на Невладината Организација
„КХАМ“ Делчево, просторија во зграда на Месната заедница во с. Црник, со површина од 15м2.
Член 2
Недвижната ствар - просторија во зграда на Месната заедница во с.Црник се дава на користење
без надоместок, за период од 1 (една) година почнувајќи од денот на влегување на сила на оваа
одлука.
Член 3
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од предметната недвижност, истата
може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено известување за
испразнување на просториите во рок од 10 дена.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-178/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 01/2018

42

_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2018 година
СЕ ОБЈАВУВА Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни
болести во 2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/15
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Службен
весник на Р.М. бр.66/04, 139/2008, 99/09 и 149/2014 и 150/15), член 22 точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002) и член 30 став 1 точка 10 од Статутот на Општина
Пехчево (Службен гласник на Општина Пехчево бр.06/2016), Советот на општина Пехчево на
седницата одржана на ден 12.02.2018 година донесе,
ПРОГРАМА
за спроведување на општи мерки за заштита на населението
од заразни болести во 2018 година
I.Вовед
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести е
во согласност со член 14 став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен
весник на РМ“ бр.66/04...99/09) и член 22 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.05/02), и според истиот, заштитата на населението од заразни болести претставува
организирана општествена активност со цел да се спречи појавата или да се намали, отстрани или
искорени ширењето на заразни болести, кои се од посебно значење за Република Македонија.
За заштита од заразни болести се спроведува епидемиолошки надзор и се применуваат општи
и посебни мерки. По потреба се спроведуваат и вонредни мерки.
Епидемиолошкиот надзор го организираат и спроведуваат епидемиолошките служби при
Институтот за јавно здравје и регионалните центри за јавно здравје.
Општите мерки за заштита од заразни болести ги програмираат и планираат општините, на
предлог на Центрите за јавно здравје.
1
Општите мерки за заштита од заразни болести ги мерки вклучуваат следниве мерки:
1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата;
2.Отстранување на отпадните води и цврстите отпадни материи на начин кој спречува
загадување на човековата околина;
3.Обезбедување санитарно-технички и хигиенски услови во јавни објекти: (училишни и
предучилишни установи, објекти за храна, објекти за водоснабдување, други јавни установи и други
јавни места);
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4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
5.Обезбедување на превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на
населението.
Општите мерки ги организира единицата на локална самоуправа и се спроведуваат во
согласност со стандардите и постапките утврдени со закон за секоја дејност одделно.
2
Посебни (специфични) мерки за заштита на населението од заразни болести се:
1.Откривање на заразни болести-поставување дијагноза;
2.Лабораториско испитување за утврдување на причинителот на заболувањето;
3.Пријавување на заразни болести;
4.Епидемиолошки испитувања;
5.Превоз, изолација и лечење на болни од заразна болест;
6.Карантин и здравствен надзор;
7.Здравствени прегледи на одредени категории на вработени, како и на лица и бацилоносители
одредени со закон;
8.Имунизација и хемиопрофилакса;
9.Дезинфекција, дезинсекција и дератизација по епидемиолошки индикации.
Специфичните мерки за заштита од заразни болести ги планираат и извршуваат здравствените
работници во референтни здравствени установи, според специфичната цел и мерки за кои се
регистрирани.
Во услови на епидемии и катастрофи од поширок размер се спроведуваат и вонредни мерки за
заштита од заразни болести. Вонредните мерки ги предлага Комисијата за заштита од заразни
болести.
Спроведувањето на мерките за заштита на населението од заразни болести и средствата за
нивно спроведување имаат приоритет во однос на спроведувањето на останатите мерки за
здравствена заштита.
II.Активности
Со Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести
се утврдуваат активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиски средства за
спроведување на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на заразните и други заболувања на
територијата на општина Пехчево.
Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Пехчево во соработка со ЈЗУ
Центар за јавно здравје - Кочани. За заштита на населението од заразни болести во Општина Пехчево
во 2018 година, ќе се спроведат следниве општи мерки:
1.Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од
водоснабдителните системи на населенито со вода за пиење.
2.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишните установи.
3.Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи заштита на
човековата околина од загадување.
4.Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација и други хигиенотехнички мерки во населени места и други јавни површини.
5.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението.
6.Организирање на шинтерска служба за уловување и стационар за сместување на животни
скитници на територијата на општина Пехчево.
1.1Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на исправноста на водата од
водоснабдителните системи во населените места во општината
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Општина Пехчево и во 2018 година ќе продолжи да се грижи за континуирано снабдување на
населението со доволни количини на здравствено исправна вода за пиење.
Согласно Одлуката за комунален ред, организираното водоснабдување на најголем дел од
населението во општина Пехчево го врши Јавното комунално претпријатие „Комуналец“ Пехчево.
Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење од системот за вода за пиење и
информирање на корисниците за квалитетот на водата го врши ЈЗУ Центар за јавно здравје-Кочани.
Редовниот мониторинг се спроведува еднаш месечно и тоа директно од системите за
водоснабдување ви сите населени места во општината.
Периодичните анализи се вршат двапати годишно во ЈЗУ Институт за јавно здравје - Скопје.
2.1.Обезбедување на хигиено-технички услови во училишните и предучилишни установи
Децата и учениците се најранлива категорија на население. За заштита на нивниот интегритет,
а особено од заразна жолтица и други цревни заболувања се вршат и редовните контроли на
училишните и предучилишните установи од страна на санитарниот и здравствен инспектор и
лекарите од Центарот за јавно здравје.
Врз основа на теренските увиди во Основното општинско училиште Пехчево и останатите
подрачни училишта, добиваат извештај за најдената состојба, со предлог мерки за подобрување
доколку е потребно.
3.1.Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води
Според Одлуката за комнунален ред на општина Пехчево, организираното отстранување на
цврст отпад и отпадни води го врши Јавното комунално претпријатие „Комуналец “ Пехчево.
Контролни мерки:
-Изготвување на флаери и плакати за правилна дистрибуција и селекција на цврстиот отпад.
Флаерите да се дистрибуираат со сметките за вода и отстранување на отпадот, а плакатите да се
постават на регуларни места и на контејнерите за отпад.
Комбинираната канализациска мрежа (фекална и атмосферска) која е во помал дел и
несовесното користење на канализацијата од граѓаните овозможува често затнување на одводните
цевки и излевање на фекалии по одредени улици.
Контролни мерки:
-набавка на моќна канал џет цистерна и општа заложба за раздвојување на атмосферската од
фекалната канализација.
4.1.Спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) во
населени места и други јавни површини
Законот за заштита на населението од заразни болести налага превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација во здравствени, училишни, предучилишни и социјални установи, зелени
пазари, канализации, депонии и друго.
Спроведувањето на ДДД во установите и другите јавни објекти ќе се врши врз основа на
побарувања или склучени договори помегу ЈЗУ ЦЈЗ Кочани или други правни лица што ги
исполнуваат условите пропишани со закон и прописите донесени врз основа на него и корисниците
на овие услуги.
Општина Пехчево согласно законските прописи а и преку стручното мислење на Советот за
јавно здравје за подрачјето на општина Пехчево, за спроведување на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација.
5.1.Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението
Општината во соработка и со Центарот за јавно здравје ке го планираат и организираат
спроведувањето на промоција на здравјето и превенцијата од заразни болести.
Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и типизирани предавања на учениците од
основното образование за заштита од заразни болести.
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III.Финансирање
Активностите утврдени со оваа програма ќе се реализираат со средства од Буџетот на општина
Пехчево за 2018 година, во Програма Р 1 - Дезинфекција, дезинсекција и дератизација во вкупен
износ 150.000,00 денари.
IV.Известување
Во недостаток на општински јавни гласила, известувањето и информирањето на граѓаните ќе
се врши преку соопштенија истакнати на јавни места, ВЕБ страната на општината, соработка на
општината со локалните надлежни органи: полиција, противпожарна служба, здравствен центар,
здружение на пчелари итн, за точниот термин на акцијата, видот на препаратот и начинот на
изведување на третманот.
V.Мониторинг
Покрај претставник од локалната самоуправа-комунален инспектор, мониторинг над
спроведувањето на превентивните активности на Општина Пехчево за заштита на населението од
заразни болести ќе врши и претставник од Центарот за јавно здравје како и претставник од
Агенцијата за храна и ветеринарство.
VI.Завршни одредби
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на
општина Пехчево.
Бр.08-179/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ
,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2017/2018 година
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо
Китанов,, - Пехчево за учебната 2017/2018 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на
четвртата седница одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/16
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година
донесе:
ОДЛУКА
за усвојување на полугодишен извештај за работа на
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2017/2018 година
Член 1
Со оваа Одлука советот на општина Пехчево го усвојува полугодишниот извештај за работа на
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2017/2018 година.
Член 2
Полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2017/2018
година бр.01-52/1 од 29.01.2018 година, е составен дел од оваа Одлука.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-180/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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01-52/1
29.01.2018 година

ООУ „ВАНЧО КИТАНОВ“ – ПЕХЧЕВО

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за
учебната 2017/2018 година

Пехчево
Јануари 2018
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА
ОПШТИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО КИТАНОВ“ – ПЕХЧЕВО
Врз основа на член 126 став 2 од Законот за основно образование („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 103/2008, 33/2010,116/2010, 156/2010, 18/2011, 51/2011,
6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,
127/2016, 67/2017) и член 79 од Статутот на ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, Директорот на
училиштето го изготви полугодишниот извештај за воспитно – образовната работа на
училиштето, а Училишниот одбор на седницата одржана на 29.01.2018 година го предложи
извештајот до Советот на општината.

ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ
Извештајот има за цел да ги презентира:
- презентација на условите за работа во училиштето и што се е направено за нивно
подобрување
- севкупната организациона поставеност и колку е реализирана Годишната програма на
училиштето
- поддршка и активности за професионалниот развој на наставникот, стручните соработници
и останатите вработени во училиштето
- презентација на произлезените активности во текот на првото полугодие
- аналитички приод на постигнати резултати и предлог мерки за надминување на
недостатоците

ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И ИЗВОРИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ
•
•
•
•
•
•

Законот за основно образование
Развојниот план на училиштето
Годишна програма за работа на училиштето
Статутот на училиштето
Реализација на програмите на раководниот, стручниот кадар и останатите органи и
тела во училиштето
Статистички преглед и извештаи за бројот, структура на учениците, паралелки и
успехот на учениците
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО УЧИЛИШТЕТО
Општинското основно училиште „Ванчо Китанов“ – Пехчево со петте подрачни
училишта (ПУ с. Црник, ПУ с. Панчарево, ПУ с. Робово, ПУ с. Умлена и ПУ с. Чифлик – во
мирување) учебната 2017/2018 година ја започна на 4 септември во 800 часот.
Првачињата и шестоодделнците свечено се примени и запознаени со своите
одделенски раководители. На сите ученици им беше прочитан кодексот на однесување во
училиштето и куќниот ред.
Училиштето во Пехчево наставата ја реализира во една смена од прво до девето
одделение од 0800 – 1400 часот.
ПУ с. Црник е подрачно училиште во кое се застапени сите одделенија од прво до
деветто одделение и тука наставата се изведува во две смени и тоа: учениците од шесто до
деветто одделение се на настава во прва смена од 0730 – 1300 часот, додека учениците од
прво до петто одделение се на настава во втора смена од 1315 – 1800 часот.
ПУ с. Панчарево, ПУ с.Робово и ПУ с. Умлена се подрачни училишта каде што се
изведува само одделенска настава од прво до петто одделение и се работи едносменски од
0800 – 1300 часот.
Работното време на наставниците во централното училиште и ПУ во с. Робово, с.
Умлена, с. Панчарево е од 0800 – 1400 часот, додека во ПУ с. Црник бодејќи е двосменско за
наставниците кои предаваат од шесто до деветто одделение се прва смена од 07 30 – 1300
часот, додека наставниците кои предаваат од прво до петто одделение се втора смена од
1300 – 1800 часот.
Работното време на директорот, административно техничкиот кадар, стручната
служба и хигиеничарите е од 07 00 – 1500 часот, со исклучок на неколку хигиеничари од
централното училиште и еден хигиеничар во ПУ с. Црник.
РАСПОЛОЖЛИВИ РЕСУРСИ ВО УЧИЛИШТЕТО
1. Опфат на ученици
Во основното образование во учебната 2017/2018 година во почетокот на учебната
година беа опфатени 337 ученици, но сега се опфатени 335 ученици, распоредени во 29
паралелки. Со преведница се испишани двајца ученици.
Училиште
ООУ Пехчево
ПУ с. Црник
ПУ с. Панчарево
ПУ с. Робово
ПУ с. Умлена

Вкупно

Број на ученици
238
72
6
9
10

Број на паралелки
14
9
2
2
2

335

29

ПРЕГЛЕД
На вкупниот број на ученици по одделенија на крајот на првото полугодие во учебната
2017/2018 година
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Македонск
и јазик
СЕ
Ж

Албански
јазик
СЕ
Ж

Турски јазик
СЕ

Ж

Српски јазик
СЕ

Ж

вкупно
СЕ
Ж

I
II
III
IV
V

34
32
44
55
32

14
16
22
28
15

34
32
44
55
32

14
16
22
28
15

I–V

197

95

197

95

VI
VII
VIII
IX

23
35
41
39

9
19
20
18

23
35
41
39

9
19
20
18

VI - IX

138

66

138

66

I – IX

335

161

335

161

Значајно е да се истакне дека од година во година бројот на ученици се намалува, што
придонесува да се намали и бројот на паралелки, а со тоа се загрозуваат работните места
на поголем број од вработените во училиштето.

2. Материјално технички ресурси
Во ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево заедно со подрачните училишта, просторните
услови ги задоволуваат педагошките норми и стандарди. Наставата во централното
училиште во Пехчево се организира и реализира на база на матични училници за
одделенска настава, додека во предметна настава е на принцип на училници - кабинети и
кабинети. Во летниот период до почетокот на наставната година се превземени сите
потребни активности, се со цел подобрување на условите за работа и учење на учениците.
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Аплицираме, правиме проекти, го поддржуваме професионалното надоградување на
наставниците се со цел подобрување на условите за работа и учење и подобрување на
квалитетот на наставата.

3. Кадровски услови
ВРАБОТЕНИ
Сите кадровски потерби се навремено решени, а воспитно – образовниот процес во
текот на првото полугодие се изведуваше непречено.
Во училиштето вкупно вработени се 65 лица (од кои три наставнички – една од
одделенска и две од предметна настава се на породилно отсуство). Од вработените – 1 е
директор, 2 административно технички работници, 2 се стручна служба, 1 библиотекар, 43 се
наставници, 13 хигиеничари. Oд настевниците 24 наставникa изведуваaт предметна настава
од кои 19 се со ВСС, додека 5 се со ВШС. Од оние со високо образование на неопределено
време со полн фонд на часови се 10 наставника, на неопределено време со неполн фонд на
часови се 3 наставника, на определено време со полн фонд на часови е 1 наставник –
замена за предметен наставник на породилно отсуство и на определено време со неполн
фонд на часови се 5 наставника. Од оние со вишо образование сите се на неопределено
полно работно време.
Одделенска настава изведуваат 19 наставника од кои 11 наставници се со ВСС, а 8 се
со ВШС. Од нив 17 се на неопределено работно време, 1 наставник е на определено
работно време со полн фонд на часови – замена за одделенски наставник кој е на
породилно отсуство, а наставничката која предава англиски јазик со модул е на определено
работно време со неполн фонд на часови.
Раководно стручниот кадар во училиштето го сочинуваат: 1 директор, 1 педагог, 1
психолог и 1 библиотекар (со помалку од половина работно време) кои се со ВСС и се на
неопределено време.
Административно техничкиот кадар го сочинуваат 1 секретар кој е со ВСС и 1
благајник, архивар, администратор кој е со ВШС и се на неопределено работно време.
За хигиено – техничко одржување се задолжени - 9 хигиеничари со полно работно
време и 2 со неполно работно време, 2 ложача – хаусмајстори.
ПРЕГЛЕД
на наставниот кадар на крајот на првото полугодие од учебната
2017/2018 година
Наставен
кадар по
наставни
јазици

Одделенска настава
проф.

наст.

македонски
албански
турски
српски

11

вкупно

11

учит.

неоф
иција
лно
обр.

Предметна настава
учит.

неоф
иција
лно
обр.

СЕ

проф.

наст.

8

19

19

5

24

8

19

19

5

24

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 01/2018

СЕ

Вкупно

52

ПРЕГЛЕД
на раководниот и стручниот кадар на крајот на првото полугодие од учебната
2017/2018 година

Вкупен работен
стаж

Работно искуство
како директор,
помош. и зам.
директор, педагог,
психолог,
социолог

1

17 год. 9 мес.

3 год. 3 мес.

1
1

33 год. 3 мес.
8 год. 10 мес.

4 год. 3 мес
5 год. 3 мес

Завршено образование
Работно место
ВСС

Директор
Зам. директор
Пом. директор
Педагог
Психолог
Социолог

ВШС

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НЕНАСТАВЕН КАДАР
(од август до јануари)
Во првото полугодие, наставниците ги посетиле следниве семинари и обуки:
наставниците од III -V одделение -Работа со компјутери и основи на програмирањето;
наставниците по ФЗО - среднорочно планирање на наставата по ФЗО и спорт и спортски
активности; наставниците по математика посетиле обука за Планирања и реализирање за
поуспешна додатна настава по математика; наставникот по француски јазик - театарската
игра во наставата по француски јазик.
ПЛАНИРАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО –ОБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ
1. Годишна програма за работа на училиштето
Годишната програма за работа на училиштето беше изготвена и донесена во
предвидениот законски рок и презентирана пред Наставничкиот совет, Училишниот одбор и
Советот на општината.
Сите наставници и од предметна и од оделенска настава навремено ги изготвија и
предадоа кај стручната служба своите годишни и тематски планирања (и истите дел од
наставниците континуирано ги предаваат), а дел од наставниците редовно изготвуваат и
дневно – оперативни планирања. Своите годишни и тематски планирања наставниците ги
изготвуваат според насоките добиени од советниците од БРО и стекнатите сознанија од
различните семинари и обуки кои ги имаат посетено. Стручните соработници во текот на
првото полугодие имаа посета на по еден час кај сите наставници и од предметна и од
одделенска настава.
Приоритетни подрачја во Годишната програма за работа на училиштето се:
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•
•
•

Цел 1 – унапредување на соработката со родителите => учество на родителите
во воспитно – образовните средби во училиштето со зголемена присутност од
над 70%
Цел 2 – зајакнување на мотивираноста кај наставниците преку систем на награди
=> зголемување на бројот на наставници за учество на општински, регионални и
државни натпревари
Цел 3 – набавка на нови нагледни средства за потребите на наставата =>
подобрување и унапредување на наставата и наставниот процес

Првата цел континуирано се реализира преку изнаоѓање на различни настани,
активности, проекти, работилници, трибини, состаноци, пополнување на анкети, зголемено
учество при донесувањето на одлуки битни за воспитно – образовната работа на учениците,
се со цел за почеста и поредовна посета на училиштето од страна на родителите, а не само
на предвидените родителски средби. Од голема помош во овој поглед ни дојде проектот на
МОН за зголемување на соработката помегу училиштето и родителите со дадени активности
и временска рамка кои треба да се реализираат во заедничка соработка со наставниците,
родителите и учениците.
Показатели: изготвените извештаи од страна на наставниците за видот и начинот на
соработка со родителите, записници од состаноци, изведени заклучоци од анкети, добиени
аналитички резултати и сл.
Втората цел е во континуитет на реализација при што постојано се вршат разговори
со наставниците во врска со тоа што би придонело се повеќе да бидат мотивирани за да
учествуваат на различни натпревари и колку училиштето би можело да придонесе за
постигнување на таа цел.
Показатели: зголемениот број на ученици кои уествуваат на различни видови
организирани натпревари и поголемиот бриј на добиени награди и пофалници.
Третата цел е од доста големо значење за унапредување на наставата и наставниот
процес, се со цел зголемување на знаењата кај учениците.
Показатели: стекнување на
поголеми знаења и продукција на поквалитетни знаења кај учениците.

2. Планирање и реализација на наставата
2.1. Задолжителна настава
Реализацијата на содржините од планирана настава – задолжителни часови се
реализирани околу 90%, бидејќи во првото полугодие има повеќе празници и се реализираат
помалку наставни денови, но во текот на второто полугодие истите ќе бидат реализирани во
поголем процент.
2.2. Изборни предмети
Изборните предмети кои учениците ги изучуваат во текот на оваа учебна година беа
изберени за изучување според анкетите за ученици кои се извршија во месец мај за
следната учебна година.
Изборен предмет во IV одделение во централното училиште во Пехчево и во сите
подрачни училишта е творештво. Во V одделение во централното училиште во Пехчево и
во сите подрачни училишта е творештво. Во VI одделение и во централното училиште во
Пехчево и во ПУ с. Црник како изборен предмет за изучување беше избран запознавање на
религиите. Во VIIа одделение изборен предмет за изучување во централното училиште во
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Пехчево е избран проекти од ликовната уметност, а во VIIб одделение изборен предмет
за изучување во централното училиште во Пехчево е избран истражување на родниот крај и
во ПУ с. Црник изборен предмет е унапредување на здравјето. Во VIIIа одделение во
централното училиште во Пехчево е избран унапредување на здравјето, во VIIIб одделение
во централното училиште во Пехчево е избран вештини за живеење, а во VIII одделение во
ПУ с. Црник изборен предмет за изучување е избран вештини за живеење. Во IXа
одделение во централното училиште во Пехчево како изборен предмет за изучување е
избран истражување на родниот крај, а во IXб одделение во централното училиште во
Пехчево како изборен предмет за изучување е избран вештини за живеење и во ПУ с. Црник
како изборен предмет е избран техничко образование.
2.3. Дополнителна настава
Дополнителна настава се организира за учениците кои послабо напредуваат и имаа
потешкотии при совладувањето на наставниот материјал од второ до деветто одделение.
Според индивидуалните согледувања наставникот дава определби во кои области
учениците заостануваат и спроведува доплонителни часови за таквите ученици. Темпото и
бројот на ученици вклучени во дополнителна настава зависи од тековното совладување на
наставните содржини.
2.4. Додатна настава
Ваков вид на настава се организира за учениците од второ до деветто одделение кои
според согледувањата на наставниците покажуваат посебен интерес и посебни способности
по одредени предмети заради проширување и зголемување на сектарот на стекнување на
знаења.
2.5. Одделенски час
Одделенскиот час или Животни вештини е задолжителен за сите ученици од второ до
деветто одделение, а во прво одделение се изучува во склоп на другите предмети и не е
издвоен како посебен час. Одделенскиот час се реализира со еден час неделно во сите
одделенија од предметна и од одделенска настава.
2.6. Реализација на развојно – истражувачки проекти и други иновации
Во училиштето успешно се спроведуваат и реализираат повеќе проекти:
- проектот Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта;
- проектот Професионални заедници за учење;
- проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието;
- програмата за Јазична писменост во почетните одделенија;
- програмата за Математика со размислување во почетните одделенија;
- новите наставни програми по математика, физика, биологија и природни науки според
Кембриџ;
-тестирање на учениците од второ и третто одделение по математика и македонски јазик со
инструментите ЕГМА и ЕГРА организирано од страна на фондацијата „Чекор по чекор“;
- програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“;
-спроведување на различни иновативни работилници од страна на стручните соработници
во училиштето наменети за учениците;
- програмата за Животни вештини од второ до деветто одделение;
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- програмата за описно оценување на учениците од прво до третто одделение;
- проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“, во кои постои
заедничка меѓусебна соработка помеѓу наставниците, родителите и учениците, организиран
од страна на МОН;
2.7. Слободни ученички активности
Преку СУА се поттикнува детската фантазија, креативност, љубопитност,
самостојност, желба за афирмација на детската личност. Слободните ученички активности
беа реализирани преку работата на секциите во училиштето од страна на одговорните
наставници со однапред изготвени програми за работа согласно Наставниот план и
програма за одделенска и предметна настава.
2.8. Успехот и редовноста на учениците
Во интерес на реалното согледување на успехот и редовноста на учениците во текот
на првото полугодие, а со цел постоење на методолошка оправданост при анализа на
успехот и радовноста на учениците користени се методи и принципи на анализа, синтеза,
генерализација, компаративност и реалност. За извор на информации и споредување на
резултатите се користени статистички податоци според пол, возраст, национален статус на
учениците последователно во четири периоди низ целата учебна година. Во долу дадената
табела споредбено се дадени статистички податоци за средниот постигнат успех на
полугодие на учениците во последните три учебни години:
СРЕДЕН УСПЕХ
ПОЛУГОДИЕ 2015/2016
IV

3,73

V

3,70

VI - VIII

3,38

ПОЛУГОДИЕ 2016/2017

среден
успех

IV

3,96

V

3,82

3,60

VI – VIII

3,49

ПОЛУГОДИЕ 2017/2018

среден
успех

IV

4,03

V

3,83

3,76

VI - IX

3,31

среден
успех
3,72

Во споредба со успехот на полугодие во учебната 2016/2017 и успехот на полугодие
оваа учебна година се забележува дека успехот на полугодие на учебната 2017/2018 година
е малку понизок во споредба со оној на полугодие од учебната 2016/2017 учебна година,
односно со успехот на полугодие во учебната 2016/2017 изнесувал 3,76, а успехот на
полугодие оваа учебна година изнесува исто 3,72, при што наша претпоставка е дека оваа
ситуација се должи на континуираноста во оценувањето од страна на самите наставници.
Успехот на полугодие во учебната 2015/2016 е понизок за 0,12 проценти во споредба со
успехот на полугодие оваа учебна година кој изнесува 3,72.
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ПРЕГЛЕД
на средниот успех по одделенија на полугодие последните три учебни години

СРЕДЕН УСПЕХ
Полугодие 2015/2016
одд

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

среден
успех

Описно
се
оценети
3,73
3,70
3,70
3,19
3,40
3,22

изостаноци
по ученик

0,98
0,32
2,49
2,21
1,17
7,59
8,61
10,08
10,04

Полугодие 2016/2017
одд

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

среден
успех

Описно
се
оценети
3,96
3,82
3,67
3,64
3,18
3,48

изостаноци
по ученик

0,06
1,57
1,14
1,58
1,84
6,02
3,11
7,65
5,25

Полугодие 2017/2018
одд

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
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среден
успех

Описно
се
оценети
4,03
3,83
2,93
3,40
3,65
3,26

изостаноци
по ученик

1,39
4,43
2,97
0,38
3,91
16,45
7,70
12,39
20,08

57

При вршење на споредба на минатогодишниот полугодишен успех и полугодишниот
успех оваа учебна година по одделенија се согледува следното:
-

успехот на петто одделение минатат учебна година сега шесто одделение е намален
од 3,82 на 2,93, односно за 0,89;
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-

општо земено полугодишниот успех оваа учебна година е понизок (3,72) во споредба
со полугодишниот успех од минатата учебна година (3,76), но е повискок во споредба
со полугодишниот испех од учебната 2015/2016 година кеде изнесувал 3,60.

Оваа учебна година согласно Законот за основно образование, Статутот на ООУ „Ванчо
Китанов“ и Правилникот за изрекување на педагошки мерки на учениците се изречени
следните педагошки мерки:
- Педагошка мерка – укор на ученичката Елсима Адилова поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран до два
пати во одделенската книга на местото за забелешки и непочитување на Кодексот
на однесување на училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - укор на ученикот Мустафа Усеинов поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран до два
пати во одделенската книга на местото за забелешки и непочитување на Кодексот
на однесување на училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - укор на ученикот Борис Илиевски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - Укор на ученикот Атанаско Стефановски поради попречување
на воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран до два
пати во одделенската книга на местото за забелешки и непочитување на Кодексот
на однесување на училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - Укор на ученикот Војдан Павловски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран до два
пати во одделенската книга на местото за забелешки и непочитување на Кодексот
на однесување на училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - укор на ученикот Христијан Јангелов поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка - укор на ученикот Андреј Велковски поради нередовно
посетување на училиштето, односно поголем број на неоправдани изостаноци
(ученикот е евидентиран од 1-3 пати во одделенската книга) и непочитување на
Кодексот на однесување на училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
- Педагошка мерка – Укор на ученикот Филип Крмарски поради поради попречување
на воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до два пати и непочитување на Кодексот на однесување на
училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
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-

-

-

-

-

-

-

-

Педагошка мерка – Укор и Усна опомена на ученикот Давид Секуловски поради
попречување на воспитно – образовната работа во паралелката и училиштето
(ученикот е евидентиран до два пати и од три до пет пати во одделенската книга на
местото на забелешки)
и непочитување на Кодексот на однесување на
училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка – Укор и Усна опомена на ученикот Мартин Михаилов поради
попречување на воспитно – образовната работа во паралелката и училиштето
(ученикот е евидентиран до два пати и од три до пет пати во одделенската книга на
местото на забелешки)
и непочитување на Кодексот на однесување на
училиштето, изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка - укор на ученикот Димитар Јангелов поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до два пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка - укор на ученикот Иван Ајтарски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка - укор на ученикот Димитар Кратевски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка - укор на ученикот Славе Петровски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати, нередовно посетување на училиштето, односно
поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка - Укор и Усна опомена на ученикот Ален Кадриов поради
попречување на воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е
евидентиран во одделенската книга до 2 пати и од 3-5 пати на местото на
забелешки , нередовно посетување на училиштето, односно поголем број на
неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати и од 4-6 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка – Укор и Усна опомена на ученикот Атанас Каракашевски Петров
поради попречување на воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот
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-

е евидентиран во одделенската книга до 2 пати и од 3-5 пати на местото на
забелешки , нередовно посетување на училиштето, односно поголем број на
неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати и од 4-6 пати во
одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето,
изречена на 20.11.2017 година;
Педагошка мерка – Укор и Усна опомена на ученикот Мехмет Грутков поради
нередовно посетување на училиштето, односно поголем број на неоправдани
изостаноци (ученикот е евидентиран од 1-3 пати и од 4-6 пати во одделенската
книга) и непочитување на Кодексот на однесување на училиштето, изречена на
21.11.2017 година;
Педагошка мерка – писмена опомена, намалување на поведението на добро и
намалување на поведението на незадоволително на ученикот Мехмет Грутков
поради нередовно посетување на училиштето, односно поголем број на
неоправдани изостаноци (ученикот е евидентиран од 7-11 пати, од 11-15 пати и од
16-20 пати во одделенската книга) и непочитување на Кодексот на однесување на
училиштето, изречена на 21.11.2017 година, од страна на Одделенскио совет,
Наставничкиот совет и Директорот при ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево;
Педагошка мерка – Укор на ученикот Ерај Нехтепаров поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати на местото на забелешки, нередовно посетување на
училиштето, односно поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е
евидентиран од 1-3 пати во одделенската книга) и непочитување на Кодексот на
однесување на училиштето, изречена на 21.11.2017 година;
Педагошка мерка – Укор на ученикот Озѓан Алиевски поради попречување на
воспитно – образовната работа во паралелката, ученикот е евидентиран во
одделенската книга до 2 пати на местото на забелешки, нередовно посетување на
училиштето, односно поголем број на неоправдани изостаноци (ученикот е
евидентиран од 1-3 пати во одделенската книга) и непочитување на Кодексот на
однесување на училиштето, изречена на 21.11.2017 година;

Сумирано, во првото полугодие од учебната 2017/2018 година се изречени вкупно 27
педагошки мерки, од кои:
- укор на 19 ученика;
- усна опомена на 5 ученика;
- писмена опомена на 1 ученик;
- намалување на поведението на добро на 1 ученик;
- намалување на поведението на незадоволително на 1 ученик.
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ПРЕГЛЕД
Успехот и редовноста на учениците на крајот од првото полугодие во
учебната 2017/2018 година
само за централното училиште во Пехчево (без подрачните училишта)
реден
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

одделение
IVa
IVб
V
VI
VIIа
VIIб
VIIIа
VIIIб
IXа
IXб

среден успех
3,69
4,32
4,34
3,54
4,19
3,21
4,07
3,78
3,43
3,66

реден
бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

одделение
IVa
IVб
V
VI
VIIа
VIIб
VIIIа
VIIIб
IXа
IXб

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 01/2018

изостаноци по
ученик
0,65
0,29
5,21
3,16
3,93
2,58
9,18
4,81
15,32
6,36
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Преку увидот од табеларниот преглед за успехот на учениците и редовноста се
забележува следното:
-со највисок успех од одделенска настава се V одделение, а
-со највисок успех од предметна настава се VIIa одделение;
-најголем број на изостаноци по ученик се забележуваат во IXа одделение, најчесто поради
болест.
ПРЕГЛЕД
Анализа на успехот по одделенија и предмети на крајот од првото полугодие во
учебната 2017/2018 година во централното училиште во Пехчево
IV oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Природни науки
Техничко образование
Општество
Физичко образование
Работа со компјутери и основи на
програмирањето
Изборен предмет
Творештво

Среден успех
4,07
3,82
3,79
4,26
3,92
3,68
3,68
3,82
4,43

Среден успех на четврто одделенија

4,00
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4,34
4,26
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Преку анализа на успехот по предмети во четврто одделение се забележува
следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,43;
-најслаб е успехот по природни науки и техничко образование 3,68;
-среден успех на четврто одделение е 4,00.
V oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Природни науки
Техничко образование
Општество
Физичко образование
Работа со компјутери и основи на
програмирањето
Изборен предмет
Творештво

Среден успех
4,26
4,36
3,94
4,63
4,31
4,15
4,15
4,05
4,94

Среден успех на петтите одделенија

4,34
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4,57
4,36
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Преку анализа на успехот по предмети во петто одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,94;
-најслаб е успехот по англиски јазик 3,94;
-среден успех на петто одделение е 4,34.
VI oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Техничко образование
Информатика
Географија
Историја
Природни науки
Физичко образование
Изборен предмет
Запознавање со религиите

Среден успех
3,47
2,65
3,29
3,82
3,83
3,65
3,59
3,71
3,18
3,41
3,47
3,24
4,18

Среден успех на шеститите одделенија

3,54
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Преку анализа на успехот по предмети во шесто одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,18;
-најслаб е успехот по математика 2,65;
-среден успех на шесто одделение е 3,54.
VII oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Информатика
Географија
Историја
Етика
Биологија
Физичко образование
Изборен предмет
Проекти од ликовна уметност
Истражување на родниот крај

Среден успех
4,04
3,20
3,62
3,02
3,88
4,06
3,70
4,09
3,38
3,75
3,55
3,36
3,94

Среден успех на седмите одделенија

3,75
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3,83
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Преку анализа на успехот по предмети во седмо одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по изборниот предмет проекти од ликовна уметност 4,77;
-најслаб е успехот по француски јазик 3,02;
-среден успех на седмо одделение е 3,75.
VIII oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Географија
Историја
Граѓанско образование
Биологија
Физика
Хемија
Физичко образование
Изборен предмет
Унапредување на здравјето
Вештини за живеење

Среден успех
4,00
3,76
3,57
3,59
3,69
4,20
4,12
3,79
3,93
4,06
3,56
3,81
4,00
4,49

Среден успех на oсмите одделенија

3,95
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4,47
4,12
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Преку анализа на успехот по предмети во осмо одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,49;
-најслаб е успехот по биологија 3,56;
-среден успех на осмо одделение е 3,95.
IX oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Германски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Географија
Историја
Граѓанско образование
Биологија
Физика
Хемија
Иновации
Физичко образование
Изборен предмет
Истражување на родниот крај
Вештини за живеење

Среден успех
2,84
3,50
3,64
3,57
3,57
3,81
3,72
3,25
3,52
3,75
3,20
2,93
3,39
3,73
4,17

Среден успех на деветите одделенија
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4,47

3,58
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Преку анализа на успехот по предмети во деветто одделение се забележува
следното:
-најдобар е успехот по изборниот предмет вештини за живеење 4,47;
-најслаб е успехот по македонски јазик 2,84;
-среден успех на деветто одделение е 3,58.

ПРЕГЛЕД
Успехот и редовноста на учениците на крајот од првото полугодие во учебната
2017/2018 година
во ПУ с Црник

Реден
бр.
1
2
3
4
5
6

одделение
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Среден
успех
3,21
3,65
2,32
2,81
3,10
2,69

Реден бр.

одделение

1
2
3
4
5
6

IV
V
VI
VII
VIII
IX
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Изостаноци по
ученик
0,00
5,2
13,34
7,00
9,19
8,44
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Од увидот на табелата јасно се гледа дека:
-најдобро по успех е V одделение;
-најслабо по успех е VI одделение;
-најмногу изостаноци по ученик се забелжани вo VI oдделение;
-најмал број на изостаноци се забележани во IV одделение.
Споредбено со успехот во централното училиште во ПУ с. Црник средниот успех на
учениците е послаб, но во овој случај битно е да се напомене дека ПУ с. Црник е
мултинационално училиште во кое што учат ученици од четири различни националности и
тоа македонска, турска, ромска националност и бошњак, при што според бројноста на
учениците во најголем број се застапени ученици од ромска националност, потоа се
учениците од турска, додека најмала е бројноста на ученици од македонска националност
кој што е сведен на минимум (помалку од 10 ученика, односно 3 ученика). Оваа учебна
година имаме и еден ученик во прво одделение кој по националност е бошњак.
ПРЕГЛЕД
Анализа на успехот по одделенија и предмети на крајот од првото полугодие во
учебната 2017/2018 година во ПУ с. Црник
IV oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик

Среден успех
3,20
2,90
3,20
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Ликовно образование
Музичко образование
Природни науки
Техничко образование
Општество
Физичко образование
Работа со компјутери и основи на
програмирањето
Изборен предмет
Творештво

3,70
3,10
3,00
2,80
3,20
4,10

Среден успех на четврто одделение

3,21

3,10
3,00

Преку анализа на успехот по предмети во четврто одделение се забележува
следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,10;
-најслаб е успехот по техничко образование 2,80;
-среден успех на четврто одделение е 3,21.
V oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Природни науки
Техничко образование
Општество
Физичко образование
Работа со компјутери и основи на
програмирањето
Изборен предмет
Творештво

Среден успех
3,20
3,20
3,40
4,40
3,60
4,00
3,20
2,80
4,60
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4,00
3,80
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3,65

Среден успех на пето одделение

Преку анализа на успехот по предмети во петто одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 4,60;
-најслаб е успехот по општество 2,80;
-среден успех на петто одделение е 3,65.
VI oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Техничко образование
Информатика
Географија
Историја
Природни науки
Физичко образование
Изборен предмет
Запознавање со религиите

Среден успех
2,00
2,66
2,00
2,16
2,66
2,16
2,83
2,00
2,16
2,16
2,16
3,83

Среден успех на шесто одделение

2,32
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2,50
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Преку анализа на успехот по предмети во шесто одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 3,83;
-најслаб е успехот по македонски, англиски јазик и информатика 2,00;
-среден успех на шесто одделение е 2,32.
VII oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Информатика
Географија
Историја
Етика
Биологија
Физичко образование
Изборен предмет
Унапредување на здравјето

Среден успех
2,55
2,66
2,33
2,44
2,88
3,00
2,88
2,22
3,33
2,55
2,77
3,22

Среден успех на седмо одделение

2,81
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Преку анализа на успехот по предмети во седмо одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по изборниот предмет унапредување на здравјето 3,66;
-најслаб е успехот по географија 2,22;
-среден успех на седмо одделение е 2,81.
VIII oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Географија
Историја
Граѓанско образование
Биологија
Физика
Хемија
Физичко образование
Изборен предмет
Вештини за живеење

Среден успех
3,13
3,13
2,50
2,50
3,63
3,00
2,88
2,88
3,62
2,50
3,13
2,75
3,38

Среден успех на oсмо одделение

3,10
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Преку анализа на успехот по предмети во осмо одделение се забележува следното:
-најдобар е успехот по изборниот предмет вештини за живеење 4,38;
-најслаб е успехот по англиски јазик, француски јазик и биологија 2,50;
-среден успех на осмо одделение е 3,10.
IX oдделение
Наставен предмет
Македонски јазик
Математика
Англиски јазик
Француски јазик
Ликовно образование
Музичко образование
Географија
Историја
Граѓанско образование
Биологија
Физика
Хемија
Иновации
Физичко образование
Изборен предмет
Техничко образование

Среден успех
2,63
2,13
2,25
2,13
2,88
3,13
2,75
2,75
3,00
2,63
1,88
2,50
3,13
3,75

Среден успех на девето одделение

2,69
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Преку анализа на успехот по предмети во деветто одделение се забележува
следното:
-најдобар е успехот по физичко образование 3,75;
-најслаб е успехот по физика 1,88;
-среден успех на деветто одделение е 2,69.
ПРЕГЛЕД
Анализа на успехот во IV и V одделение на крајот од првото полугодие во учебната
2017/2018 година

Пехчево

ПУ с. Црник

ПУ с. Умлена

ПУ с. Робово

ПУ
с.Панчарево

Одд

Среден
успех

одд

Среден
успех

одд

Среден
успех

одд

Среден
успех

одд

Среден
успех

IV

4,00

IV

3,21

IV

3,73

IV

0,00

IV

4,36

V

4,34

V

3,65

V

3,25

V

4,11

V

0,00
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Учениците од прво до третто одделение во сите периоди се оценуваат описно.
Учениците од четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано, и бројчано и описно.
На двете тримесечја овие ученици се оценети описно, додека на полугодие и на крајот од
учебната година се оценети бројчано.
Доколку се спореди успехот и поведението на учениците од четврто и петто
одделение во Пехчево и подрачните училишта се забележува следното:
- најдобри по успех од четврто одделение се во ПУ с. Панчарево со просек 4,36, додека
најслаби се во ПУ с. Црник со просек 3,21;
- најдобри по успех од петто одделение се учениците од ПУ с. Робово со просек 4,11, додека
најслаби се учениците од ПУ с. Умлена со просек 3,35;
- според поведението, процентуално, сите ученици од четврто и петто одделение се со
примерно поведение и во централното и во подрачните училишта.
Активности на учениците
Училиштето ја реализира програмата „Интеграција на еколошкта едукација во
македонскиот образовен систем“, каде што учениците за време на редовните часови
реализираат разновидни еко содржини и еко активности во склоп на програмата, а преку еко
одборот во кој што активна улога имаат и самите ученици се овозможуваат, поддржуваат и
реализираат активности од самата програма.
Во соработка со наставниците и родителите преку проектот од МОН, учениците се
вклучени во реализација на различни активности предвидени со програмата, како што се
организирање на заеднички работилници, заедничка посета на театарска претстава,
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спроведување на заеднички еколошки акции, заедничко учество на предавања на различни
теми и сл.
Од оваа учебна година училиштето е вклучено во проектот Антикорупциска едукација
на учениците во основните училишта каде наставниците се задолжени да реализираат
активности поврзани со антикорупциски содржини (квизови, театарска претсатава,
литературен или ликовен натпревар и сл.) во конекција со предметот граѓанско образование
или животни вештини.
Исто така училиштето е вклучено и во проектот Меѓуетничка интеграција во
образованието каде што учениците на одделенскиот час или на редовните часови каде
наставниците се во можност се запознаваат со карактеристиките на различни култури и
етникуми кои живеат во нашата држава. Исто така голема би била улогата на ученичката
заедница во склоп на овој проект доколку би се обезбедило партнер училиште, преку
заедничките активности што би требало да се спроведат со ученичката заедница од партнер
училиштето.
Ученичката организација организира разновидни активности и акции од хуманитарен
карактер, во зависност од потребите и спецификите на превземената активност.
Исто така учениците имаат доста активна улога во програмата организирана од
Општина Пехчево, по повод денот на ослободувањето на Пехчево.
Дел од други активности во кои учениците активно се вклучени се:
- Приемот на првачиња во детската организација со свеченост организирана од страна на
наставниците од одделенска настава;
- Активности околу одбележувањето на денот на учителот 5 октомври;
- Одбележување на 16 октомври – денот на загинувањето на мега ѕвездата Тоше Проески;
- Учество на спортските екипи на меѓуопштински училишни натпревари;
- Учество на различни општински и државни натпревари;
- Предавања и работилници на различни теми организирани од стручните соработници во
училиштето и стручни лица од страна на родителите.
Секој чекор кој го правиме е чекор повеќе кој не води напред. Малите неуспеси не не
обесхрабруваат туку ни даваат поттик да одиме напред со нови сили, поголем мотивив за
постигнување на подобри резултати.
Наш интерес е секој воспитно – образовен предизвик да го ставиме во функција на
ученикот, родителот, заедницата и локалната средина.
„Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им пружа на децата, младите и
возрасните моќ критички да размислуваат, да прават избор и да си го подобрат
животот.“

Училишен одбор при
ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево
Претседател
_____________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на
ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7
Септември,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/17
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/2002),
член 114 став 1 и став 13 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на Р.М бр.23/13....163/17) и член
30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 Пречистен текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево
Член 1
Трајче Апостолов се разрешува од должноста претседател на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7
Септември,, - Пехчево;
Билјана Каракашевска Димовска се разрешува од должноста член на Управен одбор во ОЈУДГ
,,7 Септември,, - Пехчево;
Елица Јовевска се разрешува од должноста член на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево;
За нови членови на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево се именуваат:
1. Севим Џитанова - Пехчево
2. Ана Марија Теохарова - Пехчево
3. Лилјана Бојчовска - Пехчево
Член 2
Членовите на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево се именуваат за период од 4
(четири) години со право на повторно именување.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-181/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на
Управен одбор на МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден
12.02.2018 година.
Бр. 09-189/18
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02),
член 13 од Законот за библиотеките (Сл.Весник на Р.М бр. 66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011, 88/2015,
152/2015 и 39/2016) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на
општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана
на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево
Член 1
Јасмина Пандова се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево поради неприсуствување на 3 последователни седници;
Јордан Магдов се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево поради истек на мандат;
Златко Стаменковски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево;
Габриела Костадинова се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо
Рацин,, - Пехчево;
Нада Симовска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, Пехчево;
За нови членови на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именуваат:
1. Габриела Костадинова - вработен во ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево
2. Нада Симовска - стручно и компетентно лице
3. Даниела Манинска - истакнат поединец од областа на културата
4. Рената Близнаковска - истакнат поединец од областа на културата
5. Светлана Јангелова - истакнат поединец од областа на културата

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО БР. 01/2018

81

Член 2
Членовите на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именуваат за период од 4
(четири) години со право на повторно именување.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-182/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на
Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/19
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02),
член 17 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр.38/96....39/16) и член 30 став 1
точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен
текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево
Член 1
Бранко Марковски се разрешува од должноста претседател на Управен одбор на JKП
,,Комуналец,, - Пехчево, поради истек на мандат.
Тони Стефановски се разрешува од должноста член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево,
Јасмина Матевска се разрешува од должноста член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево,
Душко Гошевски се разрешува од должноста член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево,
Зоран Зарински се разрешува од должноста член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, Пехчево,
За нови членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именуваат:
1. Сашко Карбински - ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
2. Киро Јангелов - ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево
3. Стојанчо Станоевски - Пехчево
4. Љупчо Костадинов - Пехчево
5. Ванчо Мустачки - Пехчево
Член 2
Членовите на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именуваат за период од 4
(четири) години со право на повторно именување.
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Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-183/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на
Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на
ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/20
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02)
член 35 од Законот за култура (Сл.Весник на Р.М бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008,
116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 39/2016 и
11/2018) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево
бр. 06/2016 - Пречистен текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018
година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево
Член 1
Александар Парасков се разрешува од должноста претседател на Управен одбор на ОУ ДК
,,Јане Сандански,, - Пехчево;
Валентина Веселинска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
Јасмина Киртошева се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
Никола Каракашов се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
Ванчо Секуловски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане
Сандански,, - Пехчево;
За нови членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именуваат:
1. Валентина Веселинска - вработен во Домот на културата
2. Виктор Гошевски - Пехчево - истакнат поединец од областа на културата
3. Ана Пандурска - Пехчево - истакнат поединец од областа на културата
4. Нада Сасанска - Пехчево - истакнат поединец од областа на културата
5. Надица Секуловска - Пехчево - претставник на локалната самоуправа
Член 2
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Претставникот во управниот одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево од локалната
самоуправа е на предлог на Градоначалникот.
Член 3
Членовите на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именуваат за период од
4 (четири) години со право на повторно именување.
Член 4
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-184/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на член на
Управен одбор на ЈЗУ ,,Здравствен дом,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на член на Управен одбор на ЈЗУ ,,Здравствен
дом,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден
12.02.2018 година.
Бр. 09-189/21
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 100 став 3 од Законот за здравствена заштита (Сл. весник на РМ бр.43/12), член 36
став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и член 30 став 1 точка 26
од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен текст),
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на член на Управен одбор
во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево
Член 1
- Руска Синдраковска се разрешува од должноста член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен
Дом - Пехчево поради нејзино барање.
За нов член на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево се именува:
- Богдан Стојановски - Пехчево
Член 2
Членот на Управен одбор во ЈЗУ Здравствен Дом - Пехчево се именува за период од 4 (четири)
години со право на повторно именување.
Член 3
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-185/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на
ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ЈПУД
,,Равен,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден
12.02.2018 година.
Бр. 09-189/22
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02)
член 17 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр.38/96....39/16) и член 30 став 1
точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 06/2016 - Пречистен
текст), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 12.02.2018 година донесе:
ОДЛУКА
за разрешување и именување на членови на Управен одбор
на JПУД ,,Равен,, - Пехчево
Член 1
Верица Поповска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,,
Пехчево;
Миле Гошевски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,,
Пехчево;
Даниел Стефановски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,,
Пехчево;
Јован Мадешовски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,,
Пехчево;
Звонко Бочварски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,,
Пехчево;

-

За нови членови на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево се именуваат:
1. Jован Мадешовски - ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево
2. Дејан Лазаровски - Пехчево
3. Звонко Тодоровски - Пехчево
4. Сузана Миовска - Пехчево
5. Марија Зафировска - Пехчево
Член 2
Членовите на Управен одбор на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево се именуваат за период од 4 (четири)
години со право на повторно именување.
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Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-186/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002),
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.06/2016),
Градоначалникот на општина Пехчево донесе:
РЕШЕНИЕ
за објавување на одлуката за престанок и за давање на времено користење движна ствар
(Опел Астра), на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево
СЕ ОБЈАВУВА одлуката за престанок и за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра),
на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница
одржана на ден 12.02.2018 година.
Бр. 09-189/23
Градоначалник на
12.02.2018 год.
Општина Пехчево
Пехчево
Драган Тренчовски с.р
_______________________________________________________________________________________
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02),
член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.
06/2016 - Пречистен текст), Советот на Општина Пехчево, на седницата одржана на 12.02.2018
година, донесе:
ОДЛУКА
за престанок и за давање на времено користење движна ствар
(Опел Астра), на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево
Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево му престанува правото на
користење на движната ствар, со следните карактеристики:
ПМВ Марка - Опел Астра
број на шасија WOL000053S25/9484
М1 патничко возило,
Број на регистарски таблици: BE-3195-AB
Член 2
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење без надомест на
ОЈУДГ ,,7 Септември” - Пехчево за период од 4 (четири) години.
Член 3
Сите трошоци за одржување и користење на возилото вклучително и сервисирање,
осигурување и регистрација ќе ги сноси ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево.
Член 4
Примопредавањето на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу
градоначалникот на општина Пехчево и Директорот на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево во рок од 15
дена од влегувањето во сила на оваа одлука.
Член 5
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Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од Движната ствар, патничко возило
Опел Астра, истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со
писмено известување.
Член 6
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина
Пехчево.
Бр.08-187/1
12.02.2018 година
Пехчево

Совет на општина Пехчево
Претседател
Николчо Јовчев с.р

_______________________________________________________________________________________
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