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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
Службен гласник на                                Петок 03.09.2021 год.                       Уредува: 

Општина Пехчево                                                Душко 

Миовски 
  

Излегува по потреба                   Број 05 - Година 2021            

 Општина Пехчево                        

Гласникот е бесплатен                       тел. (033) 

441-321                                                                                

  

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

за објавување на актите од Советот на општина Пехчевo 

 

Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пехчево на триесет и деветта седница 

одржана на ден 03.09.2021 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 

1. Oдлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2021 

година; 

2. Oдлука за доделување на благодарници по повод ,,7-ми Септември”- Денот на ослободувањето 

на Пехчево за 2021 година; 

3. Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за утврдување 

на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, за регулиран период 2022-2024 

година; 

4. Заклучок за не усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на 

тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-2024 

година; 

5. Oдлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, 

- Пехчево за период од 01.01.2021 - 31.03.2021 година; 

6. Oдлука за усвојување на шестмесечен извештај за финансискoто работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 30.06.2021 година; 

7. Oдлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - јуни 2021 година; 



      2 

8. Oдлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за дислокација на 

времен објект од градските гробишта во Пехчево; 

9. Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување 

на висина на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од викендици на 

туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево; 

10. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 

година; 

11. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2022 година; 

12. Oдлука за определување на места за истакнување на изборни плакати за 2021 година; 

13. Oдлука за усвојување на иницијатива за измена и дополнување на УПВНМ Равна река 

Пехчево; 

14. Oдлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за 

период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година; 

15. Oдлука за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален ризик за престој во 

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 година; 

16. Oдлука за давање на користење недвижна ствар – канцеларија во Туристичко информативен 

центар - Пехчево, на ОИК - Пехчево; 

17. Одлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 

2022 година; 

 

Бр. 09-1043/1                                             Градоначалник на  

03.09.2021 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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на извештај за работа на  

Полициска канцеларија - Пехчево за 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 

2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 

03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/2                                             Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на Р.М. бр. 

05/2002), член 25 став 1 од Законот за полиција (Сл.весник на РМ бр.114/2006……...64/2018) и член 

30 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 03.09.2021 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на извештај за работа на  

Полициска канцеларија – Пехчево за 2021 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува извештајoт за работа на Полициска канцеларија - 

Пехчево, за прво полугодие од 2021 година. 

 

 

Член 2 

Извештајoт за работа на Полициска канцеларија - Пехчево, за прво полугодие од 2021 година 

бр. 22.28.10-189/21 од 12.08.2021 година, е составен дел на оваа одлука. 

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 

 

 
Бр.08-1025/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
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_______________________________________________________________________________________ 
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за доделување на благодарници по повод  

,,7-ми Септември”- Денот на ослободувањето на Пехчево за 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за доделување на благодарници по повод ,,7-ми Септември”- Денот на 

ослободувањето на Пехчево за 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и 

деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/3                                             Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) и 

член 30 став 1 точка 38 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

 

 

О Д Л У К А 

за доделување на благодарници по повод 

,,7-ми Септември”- Денот на ослободувањето на Пехчево за 2021 година 

 

 

Член 1 

 Со оваа одлука советот на општина Пехчево доделува благодарници по повод ,,7-ми 

Септември,, - Денот на ослободувањето на Пехчево, за 2021 година. 

 

Член 2 

 Благодарници за ,,7-ми Септември,, - Ден на ослободување на Пехчево, за 2021 година советот 

ги определи следните: 

 

1. ШСП ,,Равна река,, - Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

2. ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

3. ДИК ,,Фагус,, - Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

4. ,,Нова Рефрактори,, - Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

5. ОЈУДГ ,,7 Септември,, Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

6. Здружение Свети Спас – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

7. Фејсбук група ,,Пехчевско лоби,, – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 
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8. НВО ,,Фармахем,, – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

9. Единица за брзо разпоредување – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

10. МВР – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

11. Армија на РСМ – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

12. ТППЕ Берово – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

13. ТППЕ Виница – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

14. ТППЕ Штип – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

15. Ветеринарна Станица – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

16.  Макс Транс ДООЕЛ– Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

17. Џузе пром ДООЕЛ – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

18. Лепаченце ДООЕЛ – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

19. Ристово меанче – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

20. Ивел – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

21. Викторија Пех – Пехчево – за допринос во гасење на пожар на територија на општина Пехчево 

22. Противпожарна служба – Словенија – за допринос во гасење на пожар на територија на 

општина Пехчево 

23. Противпожарна служба – Австрија – за допринос во гасење на пожар на територија на 

општина Пехчево 

24. Противпожарна служба – Бугарија – за допринос во гасење на пожар на територија на општина 

Пехчево 

25. Ефтим Ингилизов – (постхумно) за допринос во развој на спортот во општина Пехчево 

26. Швајцарска Амбасада – за донација за противпожарно возило на општина Пехчево 

 

 

Член 3 

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

Пехчево. 

 

 

 
Бр.08-1026/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево, за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, за 

регулиран период 2022-2024 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за 

утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, за регулиран период 

2022-2024 година, што советот нa општина Пехчево го донесе на триесет и деветта седница одржана 

на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/4                                             Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и член 22 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. 03/2021 - Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата 

одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за  

утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, 

за регулиран период 2022 - 2024 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево не ja усвојува Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, за регулиран период 2022 

- 2024 година. 

Член 2 

Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за утврдување на тарифа за снабдување со 

вода за пиење или водоснабдување, за регулиран период 2022 - 2024 година бр. 02-487/2 oд 17.08.2021 

година, ќе се разгледува на наредна седница на совет, по завршувањето на Локални избори 2021 

година.  

Член 3 

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на 

општина Пехчево. 

 

 
Бр.08-1027/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води,  

за регулиран период 2022-2024 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-

2024 година, што советот нa општина Пехчево го донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 

03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/5                                             Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 и член 22 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. 03/2021 – Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата 

одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

За не усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на тарифа за 

собирање и одведување на урбани отпадни води, 

за регулиран период 2022-2024 година 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево не  ja усвојува Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-

2024 година. 

 

Член 2 

Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-2024 година бр. 02-487/3 oд 17.08.2021 

година, ќе се разгледува на наредна седница на совет, по завршувањето на Локални избори 2021 

година.  

 

Член 3 

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на 

општина Пехчево. 

 
Бр.08-1028/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 



      15 

_______________________________________________________________________________________ 

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.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 31.03.2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 31.03.2021 година, што советот нa општина Пехчево 

ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/6                                             Градоначалник на  

03.09.2021 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. 

03/2021 – Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година 

донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на тримесечен извештај за финансиското работење на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.03.2021 год. 

 

 

Член 1 

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

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.03.2021 год. 

 

 

Член 2 

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

од 01.01.2021 год. до 31.03.2021 год. бр. 01-368/1 од 15.06.2021 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.08-1029/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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VOVED 

 

 

 

Analizata na finansikite izve{tai ima za cel da ja proceni 

efikasnosta i performansite na pretprijatieto, da gi potencira slabostite 

i silnite strani na raboteweto i da napravi prognoza na idnite 

perspektivi na raboteweto na pretprijatieto. Celta na ovie izve{tai e da 

se informira za raboteweto na pretprijatieto za periodot od januari do 

mart 2021 godina, sporedeno soperiodot od januari do mart 2020 godina. 
Sekoj izve{taj sodr`i pokazateli od tekovnata godina, sporedeni so istiot 

period prethodnata godina. 

Izve{taite se izgotveni vo soglasnosт so zakonot za trgovski 

dru{tva, MSS, MSFI i smetkovodstvenite politiki na pretprijatieto. 

Finansiskite izve{tai treba objektivno da ja prezentiraat finansiskata 

sostojba i finansiskoto rabotewe. 

Za taa cel se izgotveni pregledi za site pova`ni ekonomski 

pokazateli so soodvetni indikatori koi }e ovozmo`at  realna slika za 

finansiskoto rabotewe na JKP "Komunalec" Peh~evo vo prvite tri meseci. 

 

1.1. Биланснауспех 
 

Биланснауспех 

Р.број  2021 2020 

1 Приходиодработење 3.534.544 3.718.510 
2 Приходиодпродажба 3.534.544 3.718.510 
3 Останатиприходи   

6 Расходиодработењето 3.554.221 3.354.189 
7 Трошоцизасуровинииматеријали 3.551.810 3.351.727 
8 Набавнавредностнапродаденистоки 2.411 2.462 
9 Набавнавреднoстнапродадениматеријали   

10 Услугисокарактернаматериjалнитрошоци   

11 Останатитрошоцинаработењето   

12 Трошоцизавработени 2.394.878 2.366.897 

12.а Платиинадоместоцинаплати 1.545.540 1.579.679 

12.б Трошоцизаданоцинаплатиинадоместоци 111.520 109.309 

12.в Придонесиодзадолжителносоцијалноосигурување 737.818 677.909 

12.г Останатитрошоциодвработените   
    

13 Amortizacija na materijalni sredstva 395.000 389.840 
14 Останатирасходиодработењето   

    

 Финансискиприходи 3.534.544 3.718.510 
 Финансискирасходи           3.554.221 3.354.189 
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15 Добивкаодредовноработењепредоданочување  364.321 
16 Загубаодредовноработењепредоданочување 19.677  

17 Данокнадобивка  36.432 
18 Нетозагубазаделовнатагодина   

19 Просеченбројнавработени 24 

redov.vr 

+ 5 preku 

Agenc 

25 

redov.vr 

+ 5 preku 

Agenc 

 

 Vo Bilansot na uspeh se prika`ani promenite koi nastanale vo 

pretprijatieto vo  vremenski period od 01.01.2021 do 31.03.2021 godina, 

kako rezultat na delovnata aktivnost na istata vo toj period. Ovoj 

finansiski izve{taj e detalen pregled za site prihodi i tro{oci {to gi 

ostvarilo pretprijatieto za odreden vremenski period i go prika`uva 

krajniot rezultat (dobivka ili zaguba). 

  

 Od bilansot na uspeh za prvoto tromese~je od 2021 godina  mo`e da se 

vidi deka imame namaluvawe na prihodite, a zgolemuvawe na  rashodite od 

raboteweto vo odnos na istite  vo prethodnata godina.  

   
1.2 Prihodi 

  

VID NA PRIHOD 2021 2020 
Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Пехчево 
808.822 824.384 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Робово 
96.363 102.839 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Умлена 
69.382 72.633 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Чифлик 
73.624 66.515 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Негрево 
2.151 40.720 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda pravni lica 

693.473 703.553 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda {tali 
27.818  

Vkupni prih.od voda 1.771.661 1.810.644 

Приходиодмесеченфиксеннадоместок 252.266 244.937 
Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Пехчево 
266.928 270.621 

Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Робово 
23.633 29.308 

Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Умлена 
21.319 23.020 

Prihodi od kanalizacija 

pravni lica 

68.263 64.375 

Prihodi od  delovi i popravki 3.750 9.565 
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na vodov. i kanal. mre`a 

Prihodi od novi priklu~oci  10.000 / 
Prihodi od obnovuvawe 

priklu~oci 

/ / 

Prihodi od JCB povrz. so 

vodovod i kanalizacija 

/ / 

Vkupno prihodi od vodovod 

i kanalizacija 
2.417.791 2.452.470 

 
Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Пехчево 
337.280 338.368 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Робово 

21.645 21.825 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Умлена 

18.540 18.360 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Чифлик 

17.910 17.820 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Негрево 

4.860 5.130 

Otpremuvawe na otpad fiz.lica 
Панчарево 

16.830 18.270 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Црник 
 33.615 34.605 

Otpremuvawe na otpad pravni 

lica 

265.884 268.679 

Вкупно приходи од отпремување 
на отпад 

 
716.564 

 
723.057 

 

Приходиододржувањенагробишта 155.680 157.010 

Приходи од продажба на гробно место 36.360 35.000 

Приходи од издавање на Одобрение за 
погреб 

1.900 2.300 

Приходи од Оператор на гробишта / 8.000 

Приходи од каменорезач на гробишта 5.000 10.000 

Вкупно приходи од гробишта 198.940 212.310 

 

Приходи од ЈЦБ 22.000 16.020 

Приходи од камион Дигалка / 45.999 

Приходи oд traktor, hilta и др. / / 

Вкупно приходи од механизација 22.000 62.019 

   

Приходиоддонации / 106.000 

Приходи од извршување и судење  / / 
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Приходи од пазаришни тезги и 
резервации 

20.137 21.017 

ПриходиодДоговор за зимско 
одржувањесоОпштинаПехчево 

143.830 111.447 

Приход од повраток на здравство 5,828 27.223 

Останатиприходиодработењето 8.854 2.962 

Вкупно останати приходи 179.248 268.655 

ЗБИР НА ПРИХОДИ 3.534.543 3.718.510 
 

 

 Od pregledot na prihodite po oddelenija detalno mo`e da se vidi 

strukturata na prihodite za 2021 i 2020 godina oddelno po stavki.  

Vo 2021 godina imame malo namaluvawe na prihodi od voda- fizi~ki lica, no 

istoto se dol`i  zaradi toa {to vo 2020 godina smetkite za voda vo 

s.Negrevo bea vo mesec mart 2020, a ovaa godina zaradi loшite vremenski 
uslovi, smetkite za s.Negrevo }e bidat vo mesec 05/2021 godina. 

Prihodite od novi priklu~oci za voda i kanalizacija se zgolemeni, 

sporedbeno so istiot period lani. 

 

 Prihodite od kanalizacija se isto taka namaleni, {to e logi~na 

posledica od  samoto namaluvawe na prihodite od voda. 

 

 Kaj prihodite od otpremување so otpad imame namaluvawe vo odnos na 
lanskata godina, vo najgolem del zaradi neraboteweto na nekoi pravni lica 

zaradi pandemijata so virusot.  

  

Приходитеодмеханизацијаво 2021 воодносна 2020сезголемени, 

штоседолжинапоголемиотбројнаизвршениуслугисоСкипотЈЦБ. 

 

 Приходитеодзимскоодржувањесезголеменизарадипообилните врнежи и 

поголемиотбројнаинтервенциизачистењенаснегот, воодносналанскатагодина. 

 

 Приходите од повраток на здравство се значително намалени во однос на првото тромесечие 

лани, заради тоа што Барањата за повраток на здравство не се внесени во ФЗОМ (службеничката кои 

ги работи беше ослободена со мерките и препораките од Владата заради Корона вирусот), и истите  

ќе бидат искажани во следниот – шестмесечниот извештај. 

 

 Намалувањетонаприходитеоваагодинаво најголема мера езарадипандемијатасокоронавирусот, 

зарадикојамногуфирминеработеасополнкапацитет, анекоивоопштоинеработеа, 

штодиректновлијаенанамалувањетонапотрошувачкатанавода, иприходотодотпремувањесоотпад. 
 

 

1.3 Tro{oci 

 

 VID NA TRO[OCI   

Plati  filter stanica 623.858 561.672 

Plati vodoinstalateri 358.630 332.029 
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Плата за електричар 103.548 105.959 

Електрична енергија филтер станица 88.471 85.402 

Трошоци за телевизија 1.265 2.028 

Сервисирање и баждарење водомери 1.920  

Трош.за испитување на водата 16.950 29.350 

Резервни делови за филтер станица 431  

Огревно дрво филтер станица 4.800  

Трошоци за водоводни делови 55.185  

Трош.за хлор и др хемикалии 38.433  

I - Tro{oci za vodovod i kanalizacija 
 

1.293.491 1.116.440 

   
Плати- изнесув.на отпад  335.707 501.003 
Трошоци за нафта 51.275 

 
/ 

Резервни делови за камион за ѓубре / / 

II - Za sobirawe i iznesuvawe na otpad 386.982 501.003 

   

Плата за возачи на машини 106.446 100.202 
Трошоци за нафта скип (Пех.,Бер.,Вин.) / / 
Трошок за нафта ЈЦБ 23.972 / 
Трошок за нафта камион Дигалка / / 
Трошок за нафта трактори 10.153 / 
Трошок за нафта сопствени возила 760 14.030 
Трошок за гориво ( Лади, плин и др) 10.493 357 
Трошок за гориво косачки  / / 
Регистрација и осигурување на возила 6.396 10.755 
Делови за возила, заварување,сервис на 
возила 

4.474 6.000 

Трошоци за резервни делови Лади 593 / 
Трошоци за резервни делови косилки / 4.000 
Трошоци за резервни делови Камион дигалка 5.714 / 
Трошоци за резервни делови ЈЦБ / / 
Трошоци за резервни делови трактор / / 
Трошоци за гуми за возила и вулканизерски 
усл 

3.300 / 

Трошоци за уље и филтри 8.033 / 

III – Mehanizacija 180.334 135.344 

 

   

Плати за вработени паркови и зеленило и ј.ч  270.190 262.862 

Трошоци за цвеќиња / 1.080 

IV-Трошоци за паркови и зеленило, јавна  чистота 270.190 263.942 
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Трошоци за растур,кало на погребална опрема / / 

Плата за вработен на гробишта 89.397 88.274 

Обештетувањезапогреб 35.000 14.000 
V- Трошоци  поврзани со погребално 124.397 102.274 

 
Плати за управа 885.683 854.934 
Електр.енерг канцеларии 13.237 4.662 
Канцелариски материјали и фотокопирање 14.200 16.759 
Поштенски услуги и карго 6.466 8.851 
Фиксни услуги 6.587 1.170 
Мобилни услуги 9.845 9.926 
Интернет услуги 2.000 1.744 
Трошоци за службени патувања 1.700 8.084 
Весници, списанија стручно образование 7.056 18.719 

Трошоци за објавување на оглас 7.800 6.383 

Трошоци за реновирање 7.195 / 

Дневници за УО и НО 9.600 9.600 

Репрезентација , спонзорство и донации 2.000 9.379 

Членарини во здруженија, такси и 

перс.данок.. 

13.344 / 

Банкарски,агенциски услуги, премии и 
провизии 

61.669 29.779 

Камати, казни, пенали 72.925 137.083 
Судски трошоци и извршување 41.515 5.400 
Нотарски трошоци 4.892 / 
Адвокатски трошоци 31.952 / 
Одржување на софтвер,компјутери и камери  29.431 
Услуги од правни лица 5.100 / 
Услуги по Договор на дело 14.900 / 
Одржување на хигиена и хиг.средства 15.650 30.921 
Надоместостоци за вработени (отпремнина за 
пензија, погреб) 

  

Систематски прегледи на вработени 28.400 / 
Здравствени услуги на вработените 12.487 9.418 
Расход по директен отпис на побарувања   
Трошоци за амортизација / / 
Трошоци за ХТЗ опрема за вработени 10.818 / 
Трошоци поврз.со Корона вирус (маски)  1.070 
Трошоци за огревно дрво (канцеларии и 
работници) 

/ / 

Кусоци, растур,кало на рез.делови и инвентар  / / 
Останати трошоци, ситен инвентар и 
др.материјални трошоци (издатница) 

6.317 39.412 
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VI - Управа и останати трош.од 
работењето 

1.293.338 1.232.725 

Вкупни трошоци I+II+III+IV 3.551.809 3.351.727 

 

 

 Вотрошоцитезаводаиканализацијаспаѓааттрошоциза: 
платитенавработенитенафилтерстаницата, водоинсталатерите, 

електричнаенергијанафилтерстаница, трошоцизаиспитувањенаквалитетотнаводата, 

трошоцизанабавканахлор, алуминиум, вар, водоводнииканализациониделовиитн. Имаме 
зголемување на трошоците за вода и канализација во  2021 во однос на 2020 година, во ставката на 
плати на вработени на филтер станица заради исплата на надоместок за ноќни смени и празници.  
Зголемени се трошоците за хлор и други дезинфекциски средства со кои имавме обврска  да вршиме 
дезинфекција на јавни површини, контејнери, заради пандемијата. Исто така, зголемени се и 
трошоци за потрошените  водоводни резервни делови, што се должи на поголемиот број на 
санирани дефекти.  
  
 Tro{ocite za sobirawe i iznesuvawe na otpad se tro{ocite za: platite 

za Rakovoдitel na oddelenie za sobirawe na otpad i site vraboteni vo ova 

oddelenie, nafta za kamion za smet, одржувачите на паркови и зеленило, резервни 

делови за камионот за ѓубре и тн. Овие трошоци се намалени во однос на истиот период 
2020 година, бидејќи имаме намалување на бројот на вработени во ова одделение, односно 
едно лице по основ на пензија и едно лице поради престанок на Договор преку ПАВ. 

 

Tro{ocite za mehanizacija se so~ineti od plata na Rakuva~ na 

grade`na ma{ina, tro{oci za popravki i odr`uvawe na mehanizacijata, 

registracii i osiguruvawe na vozila, goriva, uqe, gumi i tn. Tro{ocite za 

mehanizacija bele`at mal porast zaradi toa {to  vo 2021 godina  bea 

zameneti nekoi rezervni delovi na del od vozilata. 
 

Tro{oцизаУправасетрошоцизаплатитезавработенитевоуправата, 

членовинаУОиНадзоренодбор, kancelariski materijali, tro{oci od fiksen 

re`im (telefon, internet), odr`uvawe na softver, dnevnici za vraboteni, 

reprezentacija, elektri~na energija za upravna zgrada, po{tenski i kargo 

uslugi, ~lenarini, tro{oci za stru~no usovr{uvawe i obuki na vraboteni, 

notarski i advokatski tro{oci, tro{oci za zdravstveni uslugi na 

vrabotenite i tn. Tro{ocite za upravata se zgolemeni, i toa vo odnos na 

platite zaradi toa {to imame plus edno rabotno mesto preku PAV, a 

zgolemeni se isto i tro{ocite za advokatski i sudski tro{oci, 

Tro{oci za renovirawe se isto taka zgolemeni vo odnos na  2020 

bidej}i bea zameneti del od prozorcite i vrata. 
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на шестмесечен извештај за финансискoто 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 30.06.2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на шестмесечен извештај за финансискoто работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 30.06.2021 година, што советот нa општина Пехчево 

ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/7                                             Градоначалник на  

03.09.2021 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. 

03/2021 – Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година 

донесе: 

 

 

 О Д Л У К А 

 за усвојување на шестмесечен извештај за финансискoто работење на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 30.06.2021 година 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува шестмесечниот извештај за финансискoто работење 

на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. 

 

 

Член 2 

Шестмесечниот извештај за финансискoто работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период 

од 01.01.2021 год. до 30.06.2021 год. бр. 01-448/1 од 03.08.2021 година, е составен дел од оваа Одлука. 

 

 

Член 3 

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

Пехчево. 

 

 
Бр.08-1030/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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VOVED 

 

 

 

Analizata na finansikite izve{tai ima za cel da ja proceni 

efikasnosta i performansite na pretprijatieto, da gi potencira slabostite 

i silnite strani na raboteweto i da napravi prognoza na idnite 

perspektivi na raboteweto na pretprijatieto. Celta na ovie izve{tai e da 

se informira za raboteweto na pretprijatieto za periodot od januari 

dоjuni 2021 godina, sporedeno soperiodot od januari do juni 2020 godina. 
Sekoj izve{taj sodr`i pokazateli od tekovnata godina, sporedeni so istiot 

period prethodnata godina. 

Izve{taite se izgotveni vo soglasnosт so zakonot za trgovski 

dru{tva, MSS, MSFI i smetkovodstvenite politiki na pretprijatieto. 

Finansiskite izve{tai treba objektivno da ja prezentiraat finansiskata 

sostojba i finansiskoto rabotewe. 

Za taa cel se izgotveni pregledi za site pova`ni ekonomski 

pokazateli so soodvetni indikatori koi }e ovozmo`at  realna slika za 

finansiskoto rabotewe na JKP "Komunalec" Peh~evo vo prvite {est meseci. 
 

1.1. Биланснауспех 
 

Биланснауспех 

Р.број  2021 2020 

1 Приходиодработење 7.459.225 7.050.240 

2 Приходиодпродажба 7.459.225 7.050.240 
3 Останатиприходи   

6 Расходиодработењето 7.028.362 6.715.248 
7 Трошоцизасуровинииматеријали 7.018.146 6.696.764 
8 Набавнавредностнапродаденистоки 10.216 18.484 
9 Набавнавреднoстнапродадениматеријали   

10 Услугисокарактернаматериjалнитрошоци   

11 Останатитрошоцинаработењето   

12 Трошоцизавработени 4.804.507 4.656.405 

12.а Платиинадоместоцинаплати 3.216.644 3.109.129 

12.б Трошоцизаданоцинаплатиинадоместоци 228.103 213.428 

12.в Придонесиодзадолжителносоцијалноосигурување 1.359.760 1.333.848 

12.г Останатитрошоциодвработените   
    

13 Amortizacija na materijalni sredstva   
14 Останатирасходиодработењето   

    

 Финансискиприходи 7.459.225 7.050.240 

 Финансискирасходи 7.028.362 6.715.248 



      28 

15 Добивкаодредовноработењепредоданочување 430.863 334.992 
16 Загубаодредовноработењепредоданочување   

17 Данокнадобивка 43.086 33.499 
18 Нетозагубазаделовнатагодина   

19 Просеченбројнавработени 24 

redov.vr 

+ 5 preku 

Agenc 

25 

redov.vr 

+ 6 preku 

Agenc 

 

 Vo Bilansot na uspeh se prika`ani promenite koi nastanale vo 

pretprijatieto vo  vremenski period od 01.01.2021 do 31.03.2021 godina, 

kako rezultat na delovnata aktivnost na istata vo toj period. Ovoj 

finansiski izve{taj e detalen pregled za site prihodi i tro{oci {to gi 

ostvarilo pretprijatieto za odreden vremenski period i go prika`uva 

krajniot rezultat (dobivka ili zaguba). 

  

 Od bilansot na uspeh za prvoto polugodie od 2021 godina  mo`e da se 

vidi deka imame zgolemuvawe na prihodite, i zgolemuvawe na  rashodite od 

raboteweto vo odnos na istite  vo prethodnata godina.  

Vo prvite {est meseci od 2021 godina imame namaluvawe na edno rabotno 

mesto po osnov na penzija.  

   
1.2 Prihodi 

  

VID NA PRIHOD 2021 2020 
Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Пехчево 
1.829.104 1.570.187 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Робово 
194.160 203.081 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Умлена 
152.029 148.629 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Чифлик 
168.603 141.528 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda fizi~ki lica Негрево 
76.044 41.015 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda pravni lica 

1.165.589 1.147.780 

Proizvodstvo i distribucija 

na voda {tali 
58.445  

Приходиодмесеченфиксеннадоместок 511.478 490.404 
Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Пехчево 
603.734 513.104 

Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Робово 
49.262 58.451 

Prihodi od kanalizacija fiz. 

lica Умлена 
46.690 45.679 

Prihodi od kanalizacija 

pravni lica 

130.682 108.286 
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Prihodi od  delovi i popravki 

na vodov. i kanal. mre`a 

8.071 33.439 

Prihodi od novi priklu~oci  20.000 11.500 
Prihodi od obnovuvawe 

priklu~oci 

4.500 / 

Prihodi od JCB povrz. so 

vodovod i kanalizacija 

/ 15.260 

Vkupno prihodi od vodovod 

i kanalizacija 
5.018.391 4.528.163 

 
Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Пехчево 
707.472 677.280 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Робово 

43.245 43.425 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Умлена 

36.900 37.035 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Чифлик 

35.325 35.640 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Негрево 

9.990 10.260 

Otpremuvawe na otpad fiz.lica 
Панчарево 

32.760 36.900 

Otpremuvawe na otpad fiz. 

lica Црник 
67.140 69.300 

Otpremuvawe na otpad pravni 

lica 

534.952 522.624 

Вкупно приходи од отпремување 
на отпад 

1.467.784 1.432.464 

 

Приходиододржувањенагробишта 310.380 313.740 

Приходи од продажба на гробно место 102.720 106.600 

Приходи од издавање на Одобрение за 
погреб 

4.200 3.399 

Приходи од Оператор на гробишта 7.500 14.500 

Приходи од каменорезач на гробишта 22.000 12.000 

Вкупно приходи од гробишта 446.800 450.239 

 

Приходи од ЈЦБ 71.434 110.252 

Приходи од трактор 2.300 12.150 

Приходи од камион Дигалка 5.000 51.000 

Приходи oд traktor, hilta и др.   

Вкупно приходи од механизација 78.734 173.402 
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Приходиоддонации / 112.000 

Приходиод извршување и судење 
судење  

272424.843 
24.843 

 

Приходи од пазаришни тезги и 
резервации 

55.771 34.874 

ПриходиодДоговор за зимско 
одржувањесоОпштинаПехчево 

164.200 / 

ПриходиодДоговор за улично 
осветлување соОпштинаПехчево 

39.900 36.500 

ПриходиодДоговор за 
одржувањепаркови и зеленило 
соОпштинаПехчево 

69.300 75.274 

ПриходиодДоговор за одржување јавна 
чистотасоОпштинаПехчево 

70.593 163.206 

Приход од повраток на здравство 6.416 43.053 

Останатиприходиодработењето 16.493 1.065 

Вкупно останати приходи 447.516 465.972 

ЗБИР НА ПРИХОДИ 7.459.225 7.050.240 
 

 

 Od pregledot na prihodite po oddelenija detalno mo`e da se vidi 

strukturata na prihodite za 2021 i 2020 godina oddelno po stavki.  

Vo 2021 godina imame malo zgolemuvawe na prihodite od voda- fizi~ki lica 

vo Peh~evo. 

Prihodite od novi priklu~oci za voda i kanalizacija se zgolemeni, 

sporedbeno so istiot period lani. 

 

 Kaj prihodite od otpremување so otpad imame malo zgolemuvawe vo 

odnos na lanskata godina. 

  

Приходитеодмеханизацијаво 2021 воодносна 2020сеzna~itelno namaleni.  

 Pриходитеодзимскоодржувањеza 2020 godina se iska`ani vo 2021 godina 
zaradi toa {to fakturata e izgotvena vo 2021 godina. 

 

 Приходите од повраток на здравство се значително намалени во однос на  лани, заради тоа 
што Барањата за повраток на здравство  се внесениподоцна  во ФЗОМ (службеничката кои ги работи 
беше ослободена со мерките и препораките од Владата заради Корона вирусот), и истите  се уште 
не се исплатени од страна на ФЗОМ. 
 

1.3 Tro{oci 

 

 VID NA TRO[OCI   

Plati  filter stanica  1.129.100 

Plati vodoinstalateri  691.255 

Плата за електричар  211.116 

Електрична енергија филтер станица  174.903 
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Трошоци за телевизија  3.294 

Сервисирање и баждарење водомери  / 

Трош.за испитување на водата  45.350 

Резервни делови за филтер станица  34.684 

Огревно дрво филтер станица  / 

Трошоци за водоводни делови  37.000 

ХТЗ опрема   

Трош.за хлор и др хемикалии  40.333 

   

I - Tro{oci za vodovod i kanalizacija 
 

2.456.683 2.367.035 

   
Плати- изнесув.на отпад  811.668 917.097 
ХТЗ опрема 2.824  
Трошоци за нафта 109.920 52.814 
Резервни делови за камион за ѓубре 7.602  

II - Za sobirawe i iznesuvawe na otpad 932.014 969.911 

   

Плата за возачи на машини 209.015 199.431 
Трошоци за нафта скип (Пех.,Бер.,Вин.)   
Трошок за нафта ЈЦБ 41.009 28.807 
Трошок за нафта камион Дигалка 9.817 27.077 
Трошок за нафта трактори 14.478 5.508 
Трошок за нафта сопствени возила 760 15.414 
Трошок за гориво ( Лади, плин и др) 24.370 16.269 
Трошок за гориво косачки 4.668 5.578 
Регистрација и осигурување на возила 21.546 13.036 
Делови за возила, заварување,сервис на 
возила 

10.095 6.400 

Трошоци за резервни делови Лади 593  
Трошоци за косилки и резервни делови за  
косилки 

 27.000 

Трошоци за резервни делови Камион дигалка   
Трошоци за резервни делови ЈЦБ 43.600 8.700 
Трошоци за резервни делови трактор   
Трошоци за гуми за возила и вулканизерски 
усл 

3950 15.000 

ХТЗ опрема 2.824  
Трошоци за уље и филтри 12.907 17.100 

III – Mehanizacija 399.632 385.320 

 
ХТЗ опрема 8.541  
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Плати за вработени паркови и зеленило и ј.ч 379.384 517.530 

Трошоци за цвеќиња и алат 2.777  

IV-Трошоци за паркови и зеленило, јавна  чистота 390.702 517.530 

 
Плата за вработен на гробишта 180.115 169.479 

ХТЗ опрема 1.444  

Обештетувањезапогреб 77.000 49.000 
V- Трошоци  поврзани со погребално 258.559 218.479 

 
Плати за управа 1.757.860 1.645.183 
Електр.енерг канцеларии 20.962 8.755 
Канцелариски материјали и фотокопирање 23.143 24.952 
Поштенски услуги и карго 12.925 15.563 
Фиксни услуги 15.254 1.692 
Мобилни услуги 11.846 19.788 
Интернет услуги  4.030 
Трошоци за службени патувања 13.386 8.084 
Весници, списанија стручно образование 17.770 22.719 

Трошоци за објавување на оглас 20.106 8.783 

Дневници за УО и НО 9.600 9.600 

Репрезентација , спонзорство и донации 16.143 12.380 

Членарини во здруженија, такси и 

перс.данок.. 

33.312 27.326 

Банкарски,агенциски услуги, премии и 
провизии 

61.732 53.734 

Камати, казни, пенали 188.878 183.378 
Судски трошоци и извршување 41.515 5.400 
Нотарски трошоци 11.567  
Адвокатски трошоци 51.952  
Одржување на софтвер,компјутери и камери 33.350 61.520 
Услуги од правни лица 67.960 19.113 
Услуги по Договор на дело 30.700 30.000 
Одржување на хигиена и хиг.средства 2.942 18.630 
Надоместостоци за вработени (отпремнина за 
пензија, погреб) 

22.984  

Систематски прегледи на вработени 29.200  
Здравствени услуги на вработените 36.064 18.917 
Расход по директен отпис на побарувања 600  
Трошоци за амортизација   
Трошоци поврз.со Корона вирус (маски)  38.940 
Трошоци за огревно дрво (канцеларии и работници)   

Кусоци, растур,кало на рез.делови и инвентар    
Останати трошоци, ситен инвентар,градежни 
мат. и др.материјални трошоци (издатница) 

48.806  
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VI - Управа и останати трош.од работењето 2.580.557 2.338.487 

Вкупни трошоци I+II+III+IV 7.018.146 6.696.764 
 

 Вотрошоцитезаводаиканализацијаспаѓааттрошоциза: 
платитенавработенитенафилтерстаницата, водоинсталатерите, 

електричнаенергијанафилтерстаница, трошоцизаиспитувањенаквалитетотнаводата, 
трошоцизанабавканахлор, алуминиум, вар, водоводнииканализациониделовиитн. Имаме 
зголемување на трошоците за вода и канализација во  2021 во однос на 2020 година, во ставката на 
плати на вработени на филтер станица заради исплата на надоместок за ноќни смени и празници. 
Исто така, зголемени се и трошоци за потрошените  водоводни резервни делови, што се должи на 
поголемиот број на санирани дефекти.  
  
 Tro{ocite za sobirawe i iznesuvawe na otpad se tro{ocite za: platite 

za Rakovoдitel na oddelenie za sobirawe na otpad i site vraboteni vo ova 

oddelenie, nafta za kamion za smet, одржувачите на паркови и зеленило, резервни 

делови за камионот за ѓубре и тн. 
 

Tro{ocite za mehanizacija se so~ineti od plata na Rakuva~ na 

grade`na ma{ina, tro{oci za popravki i odr`uvawe na mehanizacijata, 

registracii i osiguruvawe na vozila, goriva, uqe, gumi i tn. Tro{ocite za 

mehanizacija bele`at mal porast. 
 

Tro{oцизаУправасетрошоцизаплатитезавработенитевоуправата, 

членовинаУОиНадзоренодбор, kancelariski materijali, tro{oci od fiksen 

re`im (telefon, internet), odr`uvawe na softver, dnevnici za vraboteni, 

reprezentacija, elektri~na energija za upravna zgrada, po{tenski i kargo 

uslugi, ~lenarini, tro{oci za stru~no usovr{uvawe i obuki na vraboteni, 

notarski i advokatski tro{oci, tro{oci za zdravstveni uslugi na 

vrabotenite i tn. Tro{ocite za upravata se zgolemeni, i toa vo odnos na 

platite zaradi toa {to imame plus edno rabotno mesto preku PAV 

 

Zgolemuvawe na tro{oci ima  vo bankarski uslugi i  provizii koi шto 
tro{oci se zgolemija so zgolemuvawe na proviziite i bankarskite uslugi od 

strana na bankite, zateznite kamati se isto taka zgolemeni, istite se 

provlekuvaat od prethodni godini i se zgolemuvaat. 

 

Tro{oci za softver i kompjutersko odr`uvawe se namaleni  poradi toa 

{to od 2021 po~navme so rabota na nov softver po osnov na donacija preku 

proekt i odrжuvaweto na softverot e besplatno. 
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - јуни 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за период јануари - јуни 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и 

деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/8                                             Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 

и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021 – 

Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештај за извршени работи во 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - јуни 2021 година 

 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, 

- Пехчево за период јануари - јуни 2021 година.  

 

 

Член 2 

Извештајот за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - јуни 2021 

година. бр. 01-449/1 од 03.08.2021 година, е составен дел на оваа одлука. 

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 

 

 

 
Бр.08-1031/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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квалитетот на сировата на преработената вода и оспособување на водоснабдителниот систем за прифат 

и дистрибуција на вода до сите реони во градот. 

 

Покрај редовните дејности: 

1. Снабдување со вода за пиење; 
-Испуштање на испусти секогаш после дожд и невреме и после перхлорирање и чистење на резервоари за вода; 

-Читање 2пати годишнo водомери и 1 вонредно пред покачувањеи со секое читање отварање на заматени 
водомери 

-Секој месец читање месечни состојби на приватни лица 

-Разнесување на сметки за комунални услуги во Пехчево, Робово,Умлена, Чифлик, Црник,Панчарево 
- Санирање на дефект во С.Негрево кај Клетнички Ѓорѓи 

- Санирање на дефект на главна водоводна мрежа на ул Првомајска 

 -Промена на стакло на водомер кај Гоце Ставров 

-Промена на стакло на водомер кај Шукри Нехтепаров 
-Промена на стакло на водомер кај Александар Парасков 

-Промена на механизам кај Нада Димитровска на ул Пиринска 

-Санирање на дефекет кај Киро Близнаковски на работилница(доводно цревно ¾) 
-Санирање на дефект во С.Негрево кај Ѓорѓи Клетнички 

-Чистење на канал кај Маре Фризерка 

-Чистење на решетки на Читански мост,Општина Пехчево и Хотел Гогов 

-Работа на испусти во Пехчево 
-Промена на стакло на водомер во штабот на ВМРО 

-Работа на нов приклучок за вода (1цол) кај Боки тер –Нова Фарма во С.Умлена 

-Санирање на дефект кај Кацарски (Нова Населба) 
-Отварање на вентили за испусти во Центарот на Пехчево 

-Санирање на дефект со ЈЦБ пред здравниот дом и пазарот 

-Санирање на дефект кај Апартмани-Ким 
-Промена на стакло кај Славица Ангелова 

-Промена на стакло кај Ристово Меанче 

-Монтажа на водомер кај Орце Бенчов (работлиница) 

-Санирање на дефекет на водовод кај Фагус(магацин) 
- Санирање на дефект на водовод кај Звонко Бочварски (вила) 

 -Работа со ЈЦБ кај Звонко Вучковски 

 -Санирање на дефект на линија према Ѓузе Пром- до испустот 
 -Промена на водомери кај Игор Поповски 

 -Промена на водомери кај Благојчо Јовевски 

 -Промена на механизам кај Митрински Николчо 
 -Санирање на дефект кај градинката 7-ми Септември Пехчево 

 -Санирање на дефект на филтер станица  

- Санирање на дефект кај ? Станоевски 

- Санирање на дефект во С.Негрево 
- Санирање на дефект,запушени шахти на ул Буковик,ископ со ЈЦБ 

-Нов приклучок на вода кај Деан Шварцо –Говедарник 

-Работа со ЈЦБ и обнова на приклучок кај Сузана Каракашова 
-Работа со ЈЦБ кај Александар Кујунџиски 

-Поправка на пловак на голем резервоар пред филтер станица 

-Санирање на дефект на водовдна мрежа кај Каракашовски Митко (Дечо) 

-Местење на пловак на прекидна комора во С.Чифлик 
-Обнова на приклучок кај Ванчо Секуловски 

-Санирање  на  дефект на водоводна мрежа на Говедарник кај (Ѓорѓи Читански) 

-Работа на нов приклучок во С.Чифлик 
-Санирање на дефект на водоводна мрежа во С.Негрево кај Горан Гошевски 

-Работа на испусти во Пехчево 
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-Промена на водомер кај Нико Андоновски 

-Дислокација на водомер кај Александар Андоновски 
-Местење на водомер кај Влатко Јангелов ул Илинденска 

-Работа со ЈЦБ во С.Црник –чистење на речното корито 

 
Одржување на комплетна водоводна мрежа во Пехчево, с.Робово, с.Умлена, Чифлик и с.Негрево; 

-Во текот на првата половина на 2021 година сменети се 7 механизам на водомери од физички лица,  

-чистење на заматени водомери кај корисници 

 

Одржување на канализационата мрежа во Пехчево; 
-Отпишување на канализација кај Стојан 20ти век 

-Отпишување на канализација во Нова Рефрактори 
-Отпишување канализација во с.Робово 

-Отпишување канализација во с.Умлена 

-Отпишување на канализација во С.Чифлик 
-Отпишување на канализација кај Николчо Бакаловски (главна шахта) 

-Отпишување на канализација кај стариот здраствен дом 

-Работа на канализација во Умлена кај Фирга 

-Работа на канализација со ЈЦБ во С.Умлена 
-Работа на атмосферска канализација (Нова Рефрактори) 

 

Одржување на паркови и градско зеленило; 
-Редовно косење на зелени површини во летниот период од влез на Пехчево до центарот,кај градскиот пазар, 

по кејот, на плоштадот, ул “Истра”, парк на влез во Пехчево и градски гробишта; 

-редовно полевање со црево и со прскалка 
-редовно кастрење на трендафили во парк и на булевар “Равен” 

-редовно кастрење на жива ограда во парк на влез на Пехчево 

-припрема на паркови во центар и на влез на Пехчево и засадување со цвеќиња на истите; 

 

2. Одржување на градско пазариште; 

-Пред секој пазар и после секој пазар чистење на градското пазариште -Поправка и санирање на оштетени 

тезги на градски пазар; 
-Редовно косење на парк кај градското пазариште 

 

3. Одржување на улична расвета; 

-Во текот на првата половина на 2021 година сменети се прегорени сијалици во 
Пехчево (44), во с.Чифлик (1), с.Умлена (5), с.Робово (10) и с. Негрево (7), 

вкупно (67) сијалици и (13)арматури 

 

4. Изнесување и депонирање на смет во Пехчево, с.Робово, с.Умлена, с.Чифлик, с.Негрево, с.Панчаревои 

с.Црник. 

-Освен собирање на смет во Пехчево,секој понеделник се собира смет и од селата 
-порамнување на депонијата неколку пати месечно со ровокопач ЈЦБ 

-Редовна поправка на оштетени контењери и замена со нови 

 

5. Одржување на јавната чистота; 
-Акции на кастрење гранки по центарот,редовно метење,чистење на кејот и собирање смет,  

-косење на трева од речно корито на пехчевска рекаПиса 

 

6. Управување со градските гробишта; 

-Редовно чистење на градските гробишта од смет 

-Косење на дрвја и чистење на гранки на градските гробишта 
 

7. Зимско одржување; 
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-Чистење снег во Пехчево и селата со ровокопач и трактор (сеалка за песок и рачно во централното подрачје и 

претходно оставање на критични места песок во Пехчево и по селата  
 

11. Одржување на возен парк на ЈКП “Комуналец” 

-Редовна регистрација на возила на ЈКП “Комуналец” 

-Редовна промена на гуми на возила на ЈКП “Комуналец” 
-Секојдневно одржување, проверка и перење на возила на ЈКП “Комуналец” Пехчево 

-Санирање на дефекти на возила на ЈКП “Комуналец” Пехчево 

-Расчистување на плац на ЈКП “Комуналец” 
-Расчистување на грмушки зад зграда-канцеларии на ЈКП “ Комуналец” 

 

12. Справување со вонредна состојва  -COVID-19 

-Набавка на заштитни маски, ракавици и дезинфекциски средства за потребите на вработените во ЈКП 
Комуналец 

-дезинфекција на канцеларии и магацински простории на ЈКП “Комуналец” и централното градско подрачје 

(редовно) по договор со кризен штаб 
-дезинфекција на јавни објекти во Пехчево (стамбени згради – сите влезови, (редовно) по договор со кризен 

штаб 

-дезинфекција на јавни објекти и продавници во Пехчево по договор со кризен штаб 
-дезинфекција на внатрешноста на  црквата и црквен двор“Св.Петар и Павле“ - Пехчево   

-дезинфекција на ШС  „Равна Река“ – Пехчево 

-дезинфекција на плоштад ,комплетна (редовно) по договор со кризен штаб) 

-дезинфекција на кеј на Пехчевска река (редовно) по договор со кризен штаб) 
 

ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево ги има извршено и следните работи: 

 

Датум Вид на работа и место каде е извршена Износ во денари 

04/01/2021 Попис на магацин / 

-Наплата на пазар / 

05/01/2021  Попис на магацин / 

-Чистење на решетки / 

08/01/2021 Попис на магацин / 

-Чистење на решетки / 

-Расфрлање на песок на критични точки во Пехчево со 

ЈЦБ,поради наноси од снег 

По договор за 

зимско одржување 

11/01/2021 Попоис на магацин / 

-Чистење на депонија и корекција на пат на депонијата / 

-Чистење на решетки на Центарот на Пехчево,Читански 

мост и влезот од гробиштата 
/ 

-Наплата на пазар / 

12/01/2021    Попис на магацин / 

-Транспорт на песок за зимско одржување во С.Умлена По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на канал на влез од Пехчево и чистење на 

гробишта 

/ 

-Промена на улични во С.Умлена и санирање на дефект 

на улично осветлување во С.Умлена 

По договор за 

улично 

осветлување 

13/01/2021   Чистење канал на влез од Пехчево / 

-Чистење на депонијата и речното корито / 
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-Чистење на Читански Мост / 

14/01/2021  Попис на магацин / 

-Работа на дефект во С.Негрево кај Клетнички Ѓорѓина 

главен водовод 

/ 

-Работа на испусти во Пехчево / 

-Чистење на тротоарите и плоштадот од наноси на кал / 

15/01/2021  Попис на магаицн / 

-Расфрлање на песок на критични точки во Пехчево со 

ЈЦБ 

По договор за 

зимско 

одржувањењ 

-Промена на улично осветлување во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

-Работа на дефект на главна водоводна мрежа на ул 

“Првомајска” 

/ 

18/01/2021 Промена на стакло на водомер кај Гоце Ставров 200,00 

-Промена на стакло на водомер кај Шукри Нехтепаров 200,00 

-Промена на стакло на водомер кај Александар Парасков 200,00 

-Чистење на градски пазар од снег По договор за 

зимско одржување 

-Наплата на пазар / 

-Преглед на магацин на резервни делови и внесвуање на 

попис на магацинот во програмата 

/ 

20/01/2021 Промена на механизам кај Нада Димитровска на ул 

“Пиринска” 

1062,00 

-Работа на дефект кај ЃорѓиКчлетнички –главен водовод / 

-Поправка на гуми на трактор / 

-Чистење на гробишта и бележење на гробни места во 

Пехчево на градските гробишта 

/ 

21/01/2021 Работа на дефект кај Митко Илиевски на Говедарник на 

главен водовод 

/ 

-Работа на дефекет кај Киро Близнаковски на 

работилница(доводно цревно ¾) 

/ 

-Транспорт на огревно дрво од Требомир / 

- Чистење на гробишта со ЈЦБ  / 

22/01/2021  Работа со ЈЦБ за Општина Пехчево(Равна 

Река,канали,пропуст на вода и речно користо на 

Р.Брегалница) 

18,500 

-Сечење на огревно дрво(Плац на Комуналец) / 

-Чистење на гробишта и бележење на гробни места во 

Пехчево  
/ 

25/01/2021  Работа на вадење дрвени столбови (за улично) во С.Црник По договор за 

улично 

осветлување 

-Расчистување на депонијата / 
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-Работа на решетки во Нова Населба / 

-Поправка на контењери на плац Комуналец / 

-Наплата на пазар и сечење на огревно дрво на плац на 

Комуналец 
/ 

26/01/2021  Работа на дефект во С.Негрево кај Ѓорѓи Клетнички на 

главен водовод 

/ 

-Одмотување на заплетени кабли од улично осветлување 

во С.Негрево 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Читање на месечни водомери / 

-Достава на белешки во С.Црник / 

-Поправка на контењери и чистење на гробишта / 

27/01/2021 Чистење на снег на “Јулија Веселинска” ,” Равен”,дел од 

“Индустриска” пред Здравен Дом Пехчево,Центар 

По договор за 

зимско одржување 

28/01/2021 Чистење на кејот покрај Писа од наноси на Снег По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на снег на патека од Маре Фризерка до Тони 

Кацарски 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на канал кај Маре Фризерка / 

-Читање на водомери  / 

01/02/2021 Вадење на украси од канделабри во центарот на Пехчево / 

-Собирање на знамиња од канделабри на Булеварот / 

-Чистење на пазар од песок / 

-Чистење на решетки на Читански мост,Општина Пехчево 

и Хотел Гогов 
/ 

- Проверка на решетки и проток на канали во Пехчево / 

-Работа на канализација во С.Чифлик / 

02/02/2021 Засадување на зимзелени дрва(чемпреси 4 броја) на 

Булеварот 

По договор за парк 

и зеленило 

-Собирање на новогодишни украси во Центарот на 

Пехчево 

/ 

-Читање на водомери –Зграда над Стопанска Банка / 

03/02/2021 Работа на испусти во Пехчево / 

-Промена на стакло на водомер во штабот на ВМРО 200,00 

-Работа на депонијата со ЈЦБ / 

-Промена на улични светилки во Пехчево и арматура пред 

Ѓорѓи Шалевски 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Работа на канализација кај стамбена зграда кај Пешан / 

04/02/2021  Чистење и тампонирање на дел од градските гробишта во 

Пехчево 
/ 

 

-Чистење и собирање на песок на ул “Јулија Веселинска” 
/ 

05/02/2021  Достава на белешки за вода во Пехчево / 

-Работа на канализација кај Николчо Бакаловски (главна 

шахта) 
/ 
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08/02/2021  -Обележување на гробни места на градските гробишта во 

Пехчево 

/ 

-Работа на канализација кај Шварц (приватна) / 

-Наплата на пазар / 

-Чистење на ул “Индустриска”, ул “8-ми Март” и 

Панорама со четка на трактор 
/ 

-Припрема на пумпа за испумпување  на вода / 

09/02/2021  Сечење и редење на огревно дрво(Плац Комуналец) / 

-Работа на нов приклучок за вода (1цол) кај Боки тер –

Нова Фарма во С.Умлена 

7080,00 

10/02/2021  Чистење на водомер кај Тасевски Благој / 

-Работа на дефект кај Кацарски Гаврил главен водовод  

(Нова Населба) 
/ 

-Отварање на вентили за испусти во Центарот на Пехчево / 

-Редење на огревно дрво (Плац Комуналец) / 

11/02/2021  Промена на улични светилки во С.Умлена (6 броја) и 

С.Робово(4броја) 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Расчистување на парк за камиони и чистење / 

12/02/2021  Чистење на водомери и испуштање на испусти / 

-Чистење на снег по тротоари на ул “Јулија 

Веселинска”,Центарот и дел од “Индустриска” према 

Здравниот Дом 

По договор за 

зимско одржување 

15/02/2021  Чистење на снег со трактор (пазар,плоштад и улици во 

Пехчево) 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на снег со ЈЦБ (пат за Филтер Станица, влез 

пред гробишта,депонија,пред здравениот дом) 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на снег на тротоари на ул “Јулија 

Веселинска”,”Равен”, влез пред банка и пошта и влез пред 

Општина Пехлево 

По договор за 

зимско одржување 

16/02/2021/ Расчистување пат до и во депонијата,Филтер Станица и 

ул “Буковик” 

/ 

 

-Фрлање песок по заледени улици во Пехчево 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење снег на кејот и паркинготво Пехчево По договор за 

зимско одржување 

-Чистење снег накај Св “Петка”,Негрево и улици во 

Пехчево 

По договор за 

зимско одржување 

17/02/2021 Работа на дефект со ЈЦБ пред здравниот дом и пазарот / 

-Чистење на снег на градскиот пазар и пред стариот 

здраствен дом и разбивање на лед 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на градскиот тоалет и промена на канти за отпад / 

18/02/2021  Отпишување на канализација кај стариот здраствен дом / 

-Чистење на снег во С.Робово,С.Умлена,С.Чифлик и дел 

од улици во Пехчево 

По договор за 

зимско одржување 
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-Поправка на контењери и нивно поставување / 

19/02/2021  Работа на дефект кај Апартмани-Ким / 

-Читање на водомери (зграда над стопанска банка) / 

-Чистење на градскиот тоалет и расчистување на плац на 

Комуналец 
/ 

22/02/2021  Читање на месечни водомери / 

-Промена на осигурувачи во градскиот тоалет и во 

С.Негрево 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Наплата на градски пазар / 

-Испуштање на испусти во Пехчево / 

-Работа на инсталација во управна зграда,и работа на 

главна табла за улично осветлување 

 

По договор за 

улично 

осветлување 

23/02/2021 Промена на улични светилки и монтажа на арматура во 

Пехчево 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Читање на месечни водомери / 

-Чистење на отпад на панорама –Парк Езерце и дел од 

Центар до Парк езерце 

По договор за парк 

и зеленило 

24/02/2021  Поставување на кабел и арматури и улични во С.Црник По договор за 

улично 

осветлување 

-Читање на водомери / 

-Изработка на врата за градски тоалет / 

25/02/2021  Изработка на врата за градски тоалет од профили и лим / 

-Кастрење на гранки во центарот на Пехчево По договор за парк 

и зеленило 

-Колекација на гранки и транспорт до депонијата(2 тури) По договор за парк 

и зеленило 

26/02/2021  Собирање на песок од зимско одржување по улици во 

Пехчево 

По договор за 

зимско одржување 

-Работа на расчистување на депонијата / 

-Регистрација за возило Лада / 

-Промена на стакло кај Славица Ангелова 200,00 

-Промена на стакло кај Ристово Меанче 200,00 

01/03/2021 Монтажа на водомер кај Орце Бенчов (работлиница) / 

-Монтажа на врата на градски тоалет / 

-Наплата на пазар / 

02/03/2021  Промена на водомер кај Тони Карбински (зграда) / 

-Промена на стакло и гумица кај Ѓоко Караѓозов 250,00 

-Распределба на ѓубриво на остров пред Кит Го и 

средување на градско зеленило над Спортската 

Обложувалница 

По договор за парк 

и зеленило 

-Кастрење на гранки на кејот и кај спорстска 

обложувалница 

По договор за парк 

и зеленило 

03/03/2021  Работа на дефекет на водовод кај Фагус(магацин)  / 
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-Работа на дефект на водовод кај Звонко Бочварски (вила) / 

-Средување на гробиштата (нов дел),патеките и чистење 

на истите 
/ 

-Собирање на смет со Атего камион / 

04/03/2021  Достава на белешки во Пехчево / 

-Работа со ЈЦБ кај Звонко Вучковски 4130,00 

05/03/2021  Работа на дефект на линија према Џуза-Пром- до 

испустот 
/ 

-Чистење на гробишта,фарбање на влезна врата(Плац на 

Комуналец) 
/ 

08/03/2021   Промена на водомер кај Игор Поповски 1062,00 

-Промена на водомер кај Благојчо Јовевски 1062,00 

-Промена на механизам кај Митрински Николчо 1062,00 

-Собирање на комунален отпад во С.Панчарево,С.Црник 

со Атего Мерцедес (камион за смет) 
/ 

-Фарбање на врата (Плац на Комуналец) / 

09/03/2021  Расчистување на градските гробишта  / 

10/03/2021   Расчистување на Плац на Комуналец  / 

-Работа на остров пред Кит-Го (копање на цветарник) / 

11/03/2021  Работа на расчистување на плац Комуналец / 

-Поправка на контењери со лим / 

12/03/2021  Поправка на решетки  на ул“Првомајска” и работа на 

плац на Комуналец 

/ 

-Расчистување на плац на (Едукативен Центар) во 

С.Негрево 

/ 

-Чистење на градски тоалет / 

-Расчистување на депонијата со ЈЦБ и перење на возила 

во плац Комуналец 
/ 

15/03/2021  Наплата на градски пазар / 

-Достава на белешки во С.Негрево / 

-Сервис на Автодигалка во Делчево  / 

16/03/2021  Чистење на заматени водомери во Пехчево / 

-Работа на дефект кај градинката “7-ми Септември” 

Пехчево 

/ 

17/03/2021  Сечење  и редење на огревно дрво (плац на Комуналец) / 

-Промена на улични светилки во Пехчево (3 бр) 

(пригушни 2 бр) 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Читање на водомери во Пехчево / 

-Набавка на железни профили и прирема  за изработка на 

скалишен простор на градски пазар 

/ 

18/03/2021  Читање на водомери во Пехчево / 

- Сечење и редење на огревно дрво (Плац на Комуналец) / 

 -Изработка на бекатонски капак за шахти / 

19/03/2021  Достава на белешки во С.Панчарево / 

-Читање на водомери во Нова Населба / 
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-Работа со автодигалка во Делчево за Општина Делчево 

(вршење на услуга) 

/ 

22/03/2021  Чистење на снег на ул “Јулија Веселинска” и 

”Индустриска”,Равен,Центарот на Пехчево,влез и излез на 

градскиот пазар 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на снег со тракторот (зимско одржување ) По договор за 

зимско одржување 

23/03/2021  Сечење и редење на огревно дрво (плац на Комуналец) / 

-Расчистување на депонијата со ЈЦБ / 

-Транспорт на хлор 10х70,до филтер станицата / 

24/03/2021  Работа на дефект на филтер станица  / 

- Чистење на снег на тротоари на ул “Јулија Веселинска” 

и “Равен” 

По договор за 

зимско одржување 

-Сечење и редење на огревно дрво (Плац на Комуналец) / 

25/03/2021 Достава на белешки во Пехчево / 

-Влечење на заглавено возило со тракторот на филтер 

станица 

/ 

26/03/2021 Достава на белешки во Пехчево / 

-Регистрација на возило IVECO за снег / 

-Работа на дефект во С.Негрево / 

29/03/2021  Читање на водомери (Нова Населба) / 

-Перење на ЈЦБ / 

-Помош при местење на прозори и врата во канцеларии во 

Комуналец 
/ 

-Сечење на дрва и чистење на простории после 

реновирање 
/ 

30/03/2021  Местење на кабли и улично осветлување во С.Панчарево По договор за 

улично 

осветлување 

-Транспорт на хлор до филтер станица / 

-Местење на канти за отпад пред Стопанска Банка (парк) / 

-Читање на месечни водомери / 

31/03/2021   Читање на водомери во Пехчево (Нова Населба) / 

-Чистење на депонија со ЈЦБ / 

-Работа со ЈЦБ кај Александар Кујунџиски (1час) 4130,00 

01/04/2021   Читање на водомери во Пехчево / 

-Промена на улични светилки во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

02/04/2021  Редење на бекатон на улица кај Александар Дризо / 

-Работа на канализација во Умлена кај Фиргата (Терзиски 

Тимче) 

7080,00 

-Работа на канализација со ЈЦБ во С.Умлена / 

05/04/2021  Расчистување на снег на тротоари и градски пазар во 

Пехчево 

По договор за 

зимско одржување 

-Чистење на снег со трактор према Равна Река 

(депонијата) 

По договор за 

зимско одржување 
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-Работа на атмосферска канализација (Нова Рефрактори) 7080,00 

06/04/2021  Изработка на бетонски капак за шахти / 

-Испусти во Пехчево / 

-Работа на дефект,запушени шахти на ул “Буковик”,ископ 

со ЈЦБ  

/ 

Читање на водомери во Пехчево / 

07/04/2021  Поставување на капак на шахта(лимен)и набавка на 

матерјали за шеловка 
/ 

-Барање на стопи и каиш од ЈЦБ,изгубени при ископ на 

Црнодолски водопади 
/ 

08/04/2021  Читање на водомери  / 

-Работа на дефект кај Делче Кржовски 2360,00 

-Расчистување на депонијата со ЈЦБ 

 Работа на плац кај Александар Кујунџиски (Ископ на 

дупки за ограда) 

8850,00 

-Работа на шахта на шеловка на ул “Буковик” / 

09/04/2021  Нов приклучок на вода кај Деан Шварцо –Говедарник / 

-Работа со ЈЦБ и обнова на приклучок кај Сузана 

Каракашова 

2950,00 

-Армирање и полнење на шахти на ул “Буковик” / 

12/04/2021  Местење на пловак на прекидна комора  С.Чифлик и 

С.Умлена 
/ 

-Читање на водомери / 

-Работа со ЈЦБ кај Александар Кујунџиски  3540,00 

-Бетронирање на тоалет воЈКП “ Комуналец” / 

13/04/2021 Поправка на пловак на голем резервоар пред филтер 

станица 

/ 

-Расчистување на магацин (плац на Комуналец) / 

-Работа со ЈЦБ кај Нова Рефрактори (2часа) / 

14/04/2021  Работа на дефект на водовдна мрежа кај Каракашовски 

Митко (Дечо) 

/ 

-Читање на водомери во Пехчево / 

-Лепење на плочки во WC (канцеларии на Комуналец) / 

15/04/2021  Транспорт на сечени гранки од детската градинска “7-ми 

Септемвери” до депонијата со трактор 

4720,00 

-Поправка на пат до депонијата / 

-Размер на гробни места на градските гробошта во 

Пехчево 
/ 

-Читање на водомери во Пехчево / 

-Промена на улични светилки во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

16/04/2021 Санација на пат кај шахта на ул “Буковик” и поставување 

на капаци (2бр) на шахти на ул “Буковик” 

/ 

-Читање на водомери на ул “Мирче Ацев” и 

“Илинденска” 

/ 
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-Транспорт на гранки од детска градинка “7-ми 

Септември” Пехчево и смет од градските гробишта до 

депонијата 

2720,00 

-Достава на белешки во С.Црник / 

19/04/2021  Наплата на градски пазар / 

-Расчистување на плац на Комуналец / 

-Обележување на шахти за канализација / 

20/04/2021  Местење на пловак на прекидна комора во С.Чифлик / 

-Читање на водомери во Пехчево / 

-Поправка на дел од резервоар во С.Чифлик / 

21/04/2021  Местење на пловак на прекидна комора во С.Чифлик / 

-Транспорт на гранки до депонијата По договор за парк 

и зеленило 

- Чистење на гробиштата / 

-Читање на водомери во Пехчево / 

22/04/2021  Обнова на приклучок кај Ванчо Секуловски (Калинка) 1180,00 

-Отпишување на канализација кај Стојан-20ти век / 

23/04/2021 Средување на плац Комуналец( цепење дрва,средување 

алат,расчистување) 
/ 

-Читање на водомери во Пехчево / 

26/04/2021  Читање на месечни водомери (правни лица) / 

-Косење на градски парк,паркот кај пазарот и стопанска 

банка 

По договор за парк 

и зеленило 

27/04/2021   

Транспорт на песок и гранки од Едукативниот центар во 

С.Негрево до градска депонија во Пехчево 

 

По договор за парк 

и зеленило 

-Читање на водомери на Говедарник  / 

-Читање на месечни водомери(правни лица) / 

28/04/2021  Отпишување на канализација кај Нова Рефрактори  / 

-Работа на  дефект на водоводна мрежа на Говедарник кај 

(Ѓорѓи Читански) 

/ 

-Косење на тревни површини на Булеварот и паркот кај 

Гордана Вазлиска 

По договор за парк 

и зеленило 

29/04/2021  Работа на нов приклучок во С.Чифлик / 

-Косење на тревни површини покрај речното 

корито,банката и поштата 

По договор за парк 

и зеленило 

-Местење на пумпа на фонтата пред Хотел Гогов / 

-Промена на улични во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

-Чистење и собирање на песок на паркингот во Пехчево / 

-Промена на стакло и гумица на водомер на Вилите 250,00 

04/05/2021  Косење на тревни површини (парк триаголник,Нова 

Населба,тротоари на ул “Јулија Веселинска” до 

Брвнарата) 

По договор за парк 

и зеленило 
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-Косење на тревна површина на ул “Даме Груев”, “Јулија 

Веселинска” 

По договор за парк 

и зеленило 

-Отварање и чистење на заматени водомери и читање на 

водомери  во Нова Населба 

/ 

05/05/2021  Транспорт на гранки од Едукативниот центар во 

С.Негрево до депонијата со трактор 

По договор за парк 

и зеленило 

-Промена на улични во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

-Косење на тревни површини на Булеварот По договор за парк 

и зеленило 

 -Косење на градските гробишта во Пехчево / 

06/05/2021  Расчистување на депонијата со ЈЦБ / 

-Достава на белешки за вода во Пехчево / 

07/05/2021  Расчистување на депонијата со ЈЦБ / 

-Чистење и читање на заматени водомери во Пехчево / 

-Транспорт на хлор до филтер станица / 

-Достава на белешки за вода во Пехчево / 

10/05/2021  Косење на паркот пред Фагус со мулчер трактор По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на треврна површина пред фурна на Прогрес По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на тревни површини на ул “Гоце Делчев” и 

“Првомајска” 

По договор за парк 

и зеленило 

-Наплата на пазар / 

11/05/2021  Промена на улични светилки во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

-Транспорт на гранки од Едукативниот центар во 

С.Негрево до депонијата  

По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на градиските гробишта / 

-Косење на тревни површини на Булеварот,тротоари По договор за парк 

и зеленило 

12/05/2021  Косење на тревни површини на Булеварот и градскиот 

пазар (3000м2) 

По договор за парк 

и зеленило 

 

-Отпишување на канализација кај Стојан- 20ти век 
/ 

-Промена на улични во Пехчево (3бр) По договор за 

улично 

осветлување 

-Работа на Едукативниот центар во С.Негрево за Општина 

Пехчево (1час) 
/ 

-Косење на тревни површини пред банката,поштата и 

Пешан(продавница) 

По договор за парк 

и зеленило 

14/05/2021  Косење на тервни површини(парк триаголник на влез во 

Пехчево)  

По договор за парк 

и зеленило 
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- Поставување на табла на депонијата / 

-Собирање на откос на градски пазар,косење на парк на 

влез во Пехчево 

По договор за парк 

и зеленило 

-Читање на водомери во С.Негрево / 

17/05/2021  Косење на градските гробишта во Пехчево / 

-Отварање и чистење на заматени водомери / 

-Наплата на градски пазар / 

-Регистрација на возило(лада нива) / 

-Садење на цвеќиња во дворот на Комуналец По договор за парк 

и зеленило 

18/05/2021  Косење на градските гробишта во Пехчево / 

-Работа на дефект на вододвна мрежа во С.Негрево кај 

Горан  

/ 

-Изработка на бетонски капак за С.Робово / 

-Собирање на земја(базје)со трактор на влез од Пехчево 

(триаголник) 

По договор за парк 

и зеленило 

19/05/2021  Засадување на цвеќиња на влез од Пехчево По договор за парк 

и зеленило 

-Чистење на резервоари / 

-Косење на речното корито По договор за парк 

и зеленило 

20/05/2021  Косење на градските гробишта во Пехчево / 

-Косење на парк на влез од Пехчево (триаголник) По договор за парк 

и зеленило 

-Дислокација на водомер кај Александар Андоновски 708,00 

21/05/2021  Работа на испусти во Пехчево / 

-Промена на водомер кај Нико Андоновски / 

-Косење на градските гробишта во Пехчево / 

-Поставување знамиња по Булеварот и Центарот на 

Пехчево 

/ 

-Собирање на вреќи со отпад од Центарот на Пехчево  По договор за парк 

и зеленило 

-Транспорт на песок со тракторт / 

-Промена на стакло на водомер кај Бранко Бојчовски 

(Вила) 

200,00 

25/05/2021  Местење на водомер кај Влатко Јангелов ул 

“Илинденска” 

708,00 

-Косење на парк на ул “Гоце Делчев” кај Каликов Живко По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на парк кај стопнаска банка и поштата По договор за парк 

и зеленило 

26/05/2021 Читање на месечни водомери / 

-Промена на улични светилки во 

Пехчево,с.Умлена,с.Робово 

По договор за 

улично 

осветлување 

-Монтажа на бетонски капак 120х60 (2.бр) во с.Робово / 

-Косење на градски гробишта / 
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-Расчистување на депонијата с ЈЦБ / 

27/05/2021 Достава на белешки во Пехчево / 

-Косење со трактор мулчер во Пехчево По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на плац комуналец / 

28/05/2021 Достава на белешки во Пехчево / 

-Дислокација на водомер кај Караџолов Атанас 708,00 

-Косење на тревни површини (парк на влез во Пехчево и 

парк кај Здраствен Дом-Пехчево) 

По договор за парк 

и зеленило 

 -Приклучок на вода во с.Чифлик кај Тутунџиска Голубина / 

31/05/2021 Промена на механизиам на апартмани Гогов  2000,00 

-Чистење на заматени водомери / 

-Косење на парк пред Спортска сала По договор за парк 

и зеленило 

-Чистење на плац Комуналец / 

-Нааплата на градски пазар / 

01/06/2021 Чистење на канализациона мрежа кај Дризо-Индустриска 

Зона 
/ 

-Работа на дефект во с.Негрево / 

-Косење на тревни површини  По договор за 

парк и зеленило 

02/06/2021 Поправка на пловак на стар прв резервоар / 

-Читање на водомери / 

-Косење на градски гробишта во Пехчево / 

03/06/2021 Промена на улични во Пехчево и с.Негрево По договор за 

улично 

осветлување 

-Расчистување на пат накај Равна Река со ЈЦБ / 

-Косење на градски гробишта во Пехчево / 

-Косење на тротоари на ул Јулија Веселинска, ул “Питу 

Гули” и дел од градскиот пазар 

По договор за парк 

и зеленило 

06/06/2021 Работа на дефект на главна водоводна цефка ( ф-75) во 

Новата Населба кај Гаврил Чабуковски 
/ 

-Косење на тревни површини-парк брврнара,градски 

пазар 

По договор за парк 

и зеленило 

07/06/2021 Расчистување на депонијата / 

-Работа со ЈЦБ на ископ (2часа) кај Ивановска Соња 7080,00 

-Пуштање на доводен кабел до канцеларии (управна 

зграда на Комуналец) 
/ 

-Косење на тревна површина По договор за парк 

и зеленило 

-Наплата на градски пазар / 

08/06/2021 Косење на парк на влез на Пехчево со мулчер (трактор) По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на тревни површини, ул “ Питу Гули”, ул “Гоце 

Делчев” и пешачки патеки во Пехчево 

По договор за парк 

и зеленило 

-Монтажа на нов водомер кај Борис Караџозов 2500,00 
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-Чистење на читање на заматени водомери / 

09/06/2021 Косење на тревна површина парк-влез на Пехчево По договор за парк 

и зеленило 

-Косење на парк пред Фагус со мулчер (трактор) и парк 

пред Здраствен Дом Пехчево 

По договор за парк 

и зеленило 

-Промена на улични светилки во Пехчево  По договор за 

улично 

осветлување 

-Монтажа на арматуриа во с.Умлена По договор за 

улично 

осветлување 

10/06/2021 Косење на тревни површини –Булевар,пешачки патеки во 

Пехчево 

По договор за парк 

и зеленило 

-Чистење на депонијата со ЈЦБ / 

-Косење на плац Комуналец со мулчер (трактор) / 

-Промена на улични светилки во Пехчево По договор за 

улично 

осветлување 

11/06/2021 Чистење на заматени водомери / 

-Косење на влез на Пехчево,тротоари,парк кај Стопанска 

Банка и Пешан 

По договор за парк 

и зеленило 

Транспорт на земја од школа ОУ “Ванчо Китанов” со 

трактор до депонијата (3тури) 
/ 

14/06/2021 -Монтажа на механизам на водомер на апартмани –Кит Го / 

-Прочистување на канал над ул “Првомајска” / 

-Чистење и читање на заматени водомери / 

-Работа на дефект кај Ставров Спиро / 

-Наплата на градски пазар / 

15/06/2021 Промена на стакло и гумица на водомер кај  Ивановска 

Соња (Првомајска) 

250,00 

-Косење на градски пазар По договор за парк 

и зеленило 

-Сечење на гранки на градските гробишта и чистење на 

истите 

/ 

-Ископ на вода кај Мартин(Крсте  Стефановски) / 

-Косење со мулчер(трактор) пред Фагус (парк) и околу 

стамбена зграда –влез на Пехчево 

По договор за парк 

и зеленило 

16/06/2021 Промена на улични светилки во Пехчево и во с.Негрево По договор за 

улично 

осветлување 

-Расчистување на канал на ул “Првомајска” со ЈЦБ / 

-Чистење на градските гробишта  / 

17/06/2021 Акција за чистење  на градските гробишта / 

-Работа на дефекет кај Звонко Стојановски / 

-Косење на влез на гробишта со мулчер(трактор) / 

-Нов приклучок во с.Негрево кај Китански Д.Никола 2360,00 

21/06/2021 Бетонирање на пат на дел(прекоп) на ул Кадиица / 
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-Косење на тревни површини –кеј на реката Писа и дел од 

речното корито 

По договор за парк 

и зеленило 
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за дислокација на времен објект од градските гробишта во Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

дислокација на времен објект од градските гробишта во Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја 

донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/9                                             Градоначалник на  

03.09.2021 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 точка 40 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021 – Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година 

донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за дислокација на  

времен објект на Димитар Кратевски од градските гробишта во Пехчево 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево ja усвојува Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

дислокација на времен објект на Димитар Кратевски од градските гробишта во Пехчево. 

 

 

Член 2 

Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за дислокација на времен објект на Димитар 

Кратевски од градските гробишта во Пехчево бр. 02-487/8 од 17.08.2021 година, е составен дел на 

оваа одлука.  

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 

 

 

 
Бр.08-1032/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за утврдување на висина на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад 

од викендици на туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување на висина на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од викендици на 

туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на 

триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/10                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 

и член 30 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021 – 

Пречистен текст), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево  

за утврдување на висина на цената за собирање и транспортирање на  

комунален отпад од викендици на туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево не ja усвојува Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување на висина на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од викендици на 

туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево.  

 

Член 2 

Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на висина на цената за 

собирање и транспортирање на комунален отпад од викендици на туристичкиот локалитет ,,Равна 

река,, -  Пехчево бр. 02-488/1 од 17.08.2021 година, ќе се разгледува на наредна седница на совет, по 

завршувањето на Локални избори 2021 година.  

 

Член 3 

Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен Гласник на 

општина Пехчево. 

 
Бр.08-1033/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на годишен план за вработување во  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево за 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница 

одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/11                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/2002), член 30 став 1 точка 40 од  Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина 

Пехчево бр. 03/2021 – Пречистен текст), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот 

сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата 

одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Годишен план за вработување во  

JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во JKП 

,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година. 

 

Член 2 

Годишниот план за вработување во JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година бр. 01-433/1 од 

15.07.2021 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.08-1034/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
 

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година  

 

Опис 
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а 
Моментално вработени во институцијата 

(на датумот на пополнување на годишниот план) 
22 20 0 0 0 0 2 0 0 

б 

Планирани пензионирања и најавени заминувања 

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

в 

Планирани нови вработувања  

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

4 4 0 0 0 0 0 0 0 

г 

Планирана бројна состојба  

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

25 23 0 0 0 0 2     0 0 
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ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 

 
Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година 

Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во 

рамките на институцијата, заклучно со  31 декември следната година?                                                                                       

(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку 

унапредување и/или распоредување во рамките на институцијата:                                                                                                                           
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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

р. 

бр 

на работно 

место (шифра 

и назив) 

во орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

кратко образложение 

1         
   

  

2         
  
 

3         
  
   

4         
  

   

5           
   

6      

7      

8      

9      

10      
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Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година 

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 

декември следната година?                                                                                                                                                                            
(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку 

објавување на трансфер листа за преземање во други институции:                                                                                                                            
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените 

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

р. 

бр 

работно 

место 

(шифра и 

назив) 

од орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

во 

рамки 

на орг. 

един. 

причина 1: 

намалување 

на 

надлежности 

на 

институцијата 

причина 2: 

намалување 

на обемот на 

работа 

причина 3: 

поедноставу

вање на 

постапки 

причина 4: 

работното 

место се 

укинува 

(наведете 

датум) 

причина 5: 

друго 

(наведете ја 

причината) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6          

7          

8          

9          

10          
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година 

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно 

со 31 декември следната година?                                                                                                                                                    
(заокружете)                                                                                                                              

 НЕ 

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

број)                                
 

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

р. 

Бр 

работно место 

(шифра и 

назив) 

во орг. 

Един. 

Во 

рамки 

на орг. 

Един. 

Во 

рамки 

на орг. 

Един. 

Причина 1: 

пензионирање 

(наведете датум на 

престанок на 

работниот однос) 

причина 2: најавено 

заминување 

(наведете датум на 

престанок на работниот 

однос) 

причина 3: друго 

(наведете ја причината 

и датум на престанок 

на работниот однос) 

1 
  

 
         

2 
 

 
        

 

 

 

 

Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница  

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

М
а
к

ед
о
н

ц
и

 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Т
у
р

ц
и

 

С
р

б
и

 

В
л

а
си

 

Р
о
м

и
 

Б
о
ш

њ
а
ц

и
 

Д
р

у
г
и

 

а 

 

Планирани пензионирања во следната година 
(заклучно со 31 декември следната година) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 
Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година 

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? 

(заокружете)                                                
 НЕ 

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

 

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

р. 

Бр 

работно 

место 

(шифра и 

назив) 

во орг. 

Единиц

а 

во рамки 

на орг. 

Единица 

во 

рамки 

на орг. 

Едини

ца 

причина 1: 

зголемување на 

надлежностите 

на 

институцијата 

или обемот на 

работа на орг. 

Единица 

 

причина 2:  

пензионира

ње или 

најавено 

заминувањ

е  

причина 3: 

друго 

(наведете 

ја 

причината) 

Колку месеци 

во следната 

година се 

планира да му 

се исплаќа 

плата на 

новиот 

вработен? 

(наведете 

број) 

Колкав буџет 

ќе биде 

потребен за 

плата на новиот 

вработен во 

следната 

година? 

(наведете во 

денари) 

1              

2             

3                   

4                   

5                   

6          
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7          

8          

9          

10          

 

 

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

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

а 

 

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

 

0 
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Табела 8. Податоци кои се внесуваат во онлајн калкулаторот “Балансер”, поставен на веб локацијата http://balancеr.mioa.gov.mk 
 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

М
а
к

ед
о
н

ц
и

 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Т
у
р

ц
и

 

С
р

б
и

 

В
л

а
си

 

Р
о
м

и
 

Б
о
ш

њ
а

ц
и

 

Д
р

у
г
и

 

а Стартна позиција  

за годината на која се однесува планот  

(се внесуваат податоците од Табела 1, ред г,  бројна 

состојба на 31 декември во тековната годината) 

25 23 0 0 0 0 2 0 0 

б Пензионирања  

во годината на која се однесува планот 

(се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, 

пензионирања заклучно со 31 декември следната 

година) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в 

Планирани нови вработувања во годината на која 

се однесува планот 

 (се внесува податокот од Табела 7, ред а) 

0         

 

 

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 

 

 
 

 

 

http://balancеr.mioa.gov.mk/
http://balancer.mioa.gov.mk/
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на годишен план за вработување  

во општина Пехчево за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2022 

година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 

03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/12                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/2002), член 30 став 1 точка 40 од  Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина 

Пехчево бр. 03/2021 – Пречистен текст), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот 

сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата 

одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Годишен план за вработување во  

општина Пехчево за 2022 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во општина Пехчево 

за 2022 година. 

 

 

 

Член 2 

Годишниот план за вработување во општина Пехчево за 2022 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.08-1035/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Прилог 1 – Образец на годишен план за вработување 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ 

 
БР. И ДАТУМ НА ДОНЕСУВАЊЕ.: 

  

 

 

ИНСТИТУЦИЈА: ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

ЗА ГОДИНА: 2022 

ЕМБС НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 5992966 

ЕДБ НА ИНСТИТУЦИЈАТА: 4001005107297 

ДАТУМ НА ПОДГОТОВКА: 10.08.2021год. 

 

 

 Име и презиме Потпис 

Подготвил: 

(го потпишува на датумот на подготовка) 

 

Марија Ризовски ____________________ 

Одобрил: 

(го потпишува на датумот на подготовка) 
Драган Тренчовски 

____________________ 

РАКОВОДНО ЛИЦЕ НА 

ИНСТИТУЦИЈАТА: 

(го потпишува на датумот на подготовка и на 

датумот на донесување) 

Драган Тренчовски 

 _____________________       

___________________ 
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ДЕЛ 1. СОСТОЈБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 
 

Табела 1. Планирана бројна состојба на крајот на тековната година  

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

М
а
к

ед
о
н

ц
и

 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Т
у
р

ц
и

 

С
р

б
и

 

В
л

а
си

 

Р
о
м

и
 

Б
о
ш

њ
а
ц

и
 

Д
р

у
г
и

 

а 
Моментално вработени во институцијата 

(на датумот на пополнување на годишниот план) 
15 15 / / / / / / / 

б 

Планирани пензионирања и најавени заминувања 

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

0 0 / / / / / / / 

в 

Планирани нови вработувања  

во тековната година 
(заклучно со 31 декември тековната година) 

0 0 / / / / / / / 

г 

Планирана бројна состојба  

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

15 15 / / / / / / / 
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ДЕЛ 2. ПЛАНИРАНИ ДВИЖЕЊА НА КАДАРОТ ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 

 
Табела 2. Планирано пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување во следната година 

Дали планирате пополнување на работни места преку унапредување и/или распоредување на вработените во рамките на 

институцијата, заклучно со  31 декември следната година?                                                                                       (заокружете) 
ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги пополните преку унапредување и/или 

распоредување во рамките на институцијата:                                                                                                                           (наведете број) 

2 

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

р. 

бр 

на работно 

место (шифра 

и назив) 

во орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

во рамки на орг. един. кратко образложение 

1 
УПР0101В01000

  
 04  01 

 01 - Советник за вработување и 

управување со информативниот 
систем за човечки ресурси  

  

Унапредување преку интерен оглас   

2 УПР0101Б04000 03   01 
01- Раководител на одделение 

за финансиски прашања 

  

  Унапредување преку интерен оглас  

3       
  

 

4       
  

    
5 

 
 
 

 
 

   
 

6      

7      

8      

9      

10      
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Табела 3. Планирано испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа во следната година 

Дали планирате испразнување на работни места преку објавување на трансфер листа, заклучно со 31 

декември следната година?                                                                                                                                                                            
(заокружете)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ДА НЕ 

Доколку одговоривте со ДА, наведете го ВКУПНИОТ број на работни места кои планирате да ги испразните преку 

објавување на трансфер листа за преземање во други институции:                                                                                                                            
(наведете број)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

/ 

Наведете ги работните места кои планирате да ги испразните преку објавување на трансфер листа и одберете една од наведените 

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

р. 

бр 

работно место 

(шифра и 

назив) 

од 

орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

во 

рамки 

на орг. 

един. 

причина 1: 

намалување 

на 

надлежности 

на 

институцијата 

причина 2: 

намалување 

на обемот на 

работа 

причина 3: 

поедноставу

вање на 

постапки 

причина 4: 

работното 

место се 

укинува 

(наведете 

датум) 

причина 5: 

друго 

(наведете ја 

причината) 

1                   

2                  

3                  

4                   

5                   

6          

7          

8          

9          

10          
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Табела 4. Планирано испразнување на работни места преку пензионирања и најавени заминувања во следната година 

Дали се планирани пензионирања и/или најавени заминувања на вработени од вашата институција заклучно 

со 31 декември следната година?                                                                                                                                                    
(заокружете)                                                                                                                              

ДА НЕ 

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

број)                                
/ 

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

р. 

бр 

работно место 

(шифра и 

назив) 

во орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

во рамки 

на орг. 

един. 

причина 1: 

пензионирање 

(наведете 

датум на 

престанок на 

работниот 

однос) 

причина 2: најавено 

заминување 

(наведете датум на 

престанок на работниот 

однос) 

причина 3: друго 

(наведете ја причината 

и датум на престанок 

на работниот однос) 

1  
 
 

       

2          

3           

4 
  
 

             

5   
 

            

6  
 

      

7  
 

      

8  

 

      

9  
 

      

10  
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Табела 5. Планирани пензионирања по припадност на заедница  

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

М
а
к

ед
о
н

ц
и

 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Т
у
р

ц
и

 

С
р

б
и

 

В
л

а
си

 

Р
о
м

и
 

Б
о
ш

њ
а
ц

и
 

Д
р

у
г
и

 

а 

 

Планирани пензионирања во следната година 
(заклучно со 31 декември следната година) 

 

0 0 / / / / / / / 
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ДЕЛ 3. ПЛАНИРАНИ НОВИ ВРАБОТУВАЊА ВО СЛЕДНАТА ГОДИНА 

 
Табела 6. Планирано пополнување на работни места преку нови вработувања во следната година 

Дали имате потреба од нови вработувања во вашата институција заклучно со 31 декември следната година? (заокружете)                                                ДА НЕ 

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

број)                                                                                                        
2 

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

р. 

бр 

работно 

место 

(шифра и 

назив) 

во орг. 

единиц

а 

во рамки 

на орг. 

единица 

во рамки на 

орг. единица 

причина 1: 

зголемување на 

надлежностите 

на 

институцијата 

или обемот на 

работа на орг. 

единица 

 

причина 2:  

пензионира

ње или 

најавено 

заминувањ

е  

причина 3: 

друго 

(наведете 

ја 

причината) 

Колку месеци 

во следната 

година се 

планира да му 

се исплаќа 

плата на 

новиот 

вработен? 

(наведете 

број) 

Колкав буџет 

ќе биде 

потребен за 

плата на новиот 

вработен во 

следната 

година? 

(наведете во 

денари) 

1 
 УПР0101В0400

0 
01 05 

Помлад соработник 
за образование спорт 

и култура 
1  /   /  12  264 312,00 

2 
 УПР0101Г0100

0 
01   07 

Самостоен референт 
за архивско и 
канцелариско 

работење  

 1  / /  12  197 688,00  

3            

4             

5           

6          
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7          

8          

9          

10          

 

 

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

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

а 

 

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

 

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

 

Опис 

 

В
К

У
П

Н
О

 

М
а
к

ед
о
н

ц
и

 

А
л

б
а
н

ц
и

 

Т
у
р

ц
и

 

С
р

б
и

 

В
л

а
си

 

Р
о
м

и
 

Б
о
ш

њ
а
ц

и
 

Д
р

у
г
и

 

а Стартна позиција  

за годината на која се однесува планот  

(се внесуваат податоците од Табела 1, ред г,  бројна 

состојба на 31 декември во тековната годината) 

15 15 / / / / / / / 

б Пензионирања  

во годината на која се однесува планот 

(се внесуваат податоците од Табела 5, ред а, 

пензионирања заклучно со 31 декември следната 

година) 

0 0 / / / / / / / 

в 

Планирани нови вработувања во годината на која 

се однесува планот 

 (се внесува податокот од Табела 7, ред а) 
2         

 

 

Пристапете на онлајн калкулаторот кој се наоѓа на веб локацијата http://balancer.mioa.gov.mk/,  

внесете ги податоците од оваа табела и тука приложете го испечатениот документ од калкулаторот 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://balancеr.mioa.gov.mk/
http://balancer.mioa.gov.mk/
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за определување на места за истакнување на 

изборни плакати за 2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за определување на места за истакнување на изборни плакати за 2021 година, 

што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 

година. 

 

Бр. 09-1043/13                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 78 од Изборниот законик (Службен весник на РСМ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 

155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 

142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и 98/19) и член 36 став 1 точка 15 од Законот 

за локалната самоуправа (“Службен Весник на РМ” бр.5/2002), а на предлог на градоначалник на 

општина Пехчево, бр. 08-980/1 од 27.08.2021 год, Советот на општина Пехчево на седницата одржана 

на 03.09.2021 година, донесе:  

 

 

О Д Л У К А 

за определување на местата и условите за истакнување на  

изборни плакати за 2021 година 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се определуваат местата и условите за истакнување на изборни плакати во 

2021 година. 

 

Член 2 

 Како место на кое ќе се истакнуваат изборни плакати, без надоместок, се определуваат: 

 

2.1   Во градот Пехчево за истакнување изборни плакати без надоместок се определуваат 

следните места: 

 да се постави  монтажна - демонтажна рекламна табла - пано со максимални димензии 2, 00 х 

1,00 метар (секој пред својот штаб); 

 потпорен зид на градски пазар; 

 

2.2 Во останатите населени места: 

 во руралните наслеби на зидовите на задружните домови (сопственост на општината); 

 на потпорни зидови на улиците; 

 оградни зидови на јавните површини, и 
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 деловни објекти во државна сопственост. 

 

Член 3 

Како дополнителни места за истакнување на изборни плакати со надомест се постојните 

билборди и рекламни паноа со надоместок и договор со сопственикот на паноата, и тоа: 

 металните билборди на следните локации: 

 

 Билборд на влезот во градот Пехчево; 

 Билборд на градско пазариште; 

 Билборд спроти туристичко информативен центар; 

 

 

Член 4 

Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни објекти, со 

претходна согласност од сопственикот на објектот. 

 

Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде што се наоѓа 

гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето. 

 

 

Член 5 

Право на користење на определните места имаат организаторите на изборната кампања - 

политички партии, коалиции и групи на избирачи кои учествуваат во изборниот процес со свои 

кандидати. 

Член 6 

 Подносителите на листите ќе ги истакнуваат изборните плакати на простор определен за нив, 

од страна на Одделението за урбанизам комунални дејности и заштита на животна средина при 

општина Пехчево. 

 

 

Член 7 

Општината гарантира еднакви услови за сите организатори на изборната кампања при 

истакнување на плакатите. 

 

 

Член 8 

 Забрането е уништување на изборни плакати или лепење на плакати преку други плакати на 

други организатори на изборна кампања. 

 

 

Член 9 

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен Гласник на Општина 

Пехчево”. 

 
Бр.08-1036/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 
Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на иницијатива за  

измена и дополнување на УПВНМ Равна река Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива за измена и дополнување на УПВНМ Равна 

река Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница одржана на 

ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/14                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.05/02) и член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 

бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 30 став 1 точка 40 од Статутот на општина Пехчево 

(Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 

ден 03.09.2021 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на иницијатива за измена и дополнување на  

УПВНМ Равна река Пехчево 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево согласно законските одредби, ја усвојува иницијативата за 

измена и дополнување на УПВНМ Равна река Пехчево. 

 

 

Член 2 

 Врз основа на член 21 став 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен 

весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), изработката на измените и дополнувањата на 

УПВНМ Равна река Пехчево ќе ја финансира општина Пехчево.  

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 

 
Бр.08-1037/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот 

на општина Пехчево за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина 

Пехчево за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година, што советот нa општина Пехчево ја 

донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/15                                            Градоначалник на  

03.09.2021 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 Р.М бр.05/02) и 

член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 година донесе:  

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево  

за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година 

 

 

Член 1 

 Советот на општина Пехчево го усвојува Кварталниот извештај за извршување на буџетот на 

општина Пехчево за период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година.  

 

 

Член 2 

Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2021 

година до 30.06.2021 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.08-1038/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Образец K2 
       

Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski 
    

        

 
Op{tina: 

 
Peh~evo 

    

 
Kvartal: 

01.01.2021 

година до 
 30.06.2021 година 

    

 

Датум на поднесување 

на извештајот: 
         27.07.2021 

    

   
(den, mesec, godina) 

    

        

Meseci 
Obvrski do 

30 dena 

Obvrski do 

60 дена 

Obvrski nad 60 dena 
Vkupno  

Rashodna stavka Vkupno obvrski 

utu`eni neutu`eni Vkupno 
 

401 0,00 

januari 283.347,00 100.842,00 11.753.448,00 7.653.269,00 19.406.717,00 19.790.906,00 
 

402 0,00 

fevruari 1.343.109,00 266.624,00 11.753.448,00 6.109.183,00 17.862.631,00 19.472.364,00 
 

403 0,00 

mart 191.856,00 335.280,00 11.753.448,00 4.713.929,00 16.467.377,00 16.994.513,00 
 

404 864.718,00 

april 197.739,00 220.228,00 11.753.448,00 4.413.427,00 16.166.875,00 16.584.842,00 
 

411 0,00 

maj 153.212,00 182.576,00 11.753.448,00 4.649.646,00 16.403.094,00 16.738.882,00 
 

412 0,00 

juni 626.194,00 138.657,00 11.753.448,00 4.305.223,00 16.058.671,00 16.823.522,00 
 

413 0,00 

juli             
 

414 0,00 

avgust             
 

420 81.100,00 

septemvri             
 

421 1.208.369,00 

oktomvri             
 

423 71.737,00 

noemvri             
 

424 1.768.454,00 

dekemvri             
 

425 639.907,00 

        
426 669.280,00 

Obrazlo`enie:  
 

427 648.868,00 

Vo obrazecot K2 za вториoт kvartal od 2021 godina se iska`ani vkupni obvrski od 16.823.522,00 
denari. Od niv 11.753.448 denari se utu`eni obvrski. Najgolemiot del od ovie obvrski se 

odnesuvaat na utu`en neplaten dolg od 5.000.000 denari (glaven dolg) od strana na 

ministerstvoto za transport i vrski, a od ostatokot na utu`eni obvrski, pogolemiot del se 

odnesuvaat na utu`eni neplateni nadomestoci na sovetnici i neizmireni utu`eni obvrski kon 

izveduva~i na grade`ni raboti. Za navedeniot iznos na{ata smetka e blokirana. Od ostanatite 

obvrski, koi ne se utu`eni, vo iznos od 5.070.074 denari, 626.194 denari se доспеани tekovni 

obvrski do 30 dena, 138.657 denarи se obvrski koi се доспеани vo rok od 60 dena, a ostanatite 

4.305.223 denari se obvrski koi se со рок на доспевање повеќе od 60 dena.  

 
451 0,00 

 
452 0,00 

 
453 0,00 

 
461 0,00 

 
462 0,00 

 
463 19.000,00 

 
464 5.659.580,00 

 
465 0,00 

 
471 0,00 

 
472 0,00 

 
473 0,00 
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474 0,00 

 
480 0,00 

 
481 1.423.596,00 

 
482 3.768.913,00 

 
483 0,00 

 
484 0,00 

 
485 0,00 

 
486 0,00 

 
487 0,00 

 
488 0,00 

 
489 0,00 

 
491 0,00 

 
492 0,00 

 
493 0,00 

 
Total 16.823.522,00 
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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 (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален 

ризик за престој во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален ризик за 

престој во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 година, што советот нa општина 

Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/16                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

член 30 став 1 точка 40 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021) и Нацрт Записник од 94 Седница на Влада на РСМ бр.40-8490/1 од 04.08.2021 година, 

Советот на општина Пехчево, на седницата одржана на ден 03.09.2021 година, донесе 

 

 

ОДЛУКА 

за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален ризик за престој во  

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 година 

 

 

Член 1 

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

деца во социјален ризик за престој во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 

година. 

 

 

Член 2 

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

установи на децата од ромска националност во социјален ризик, како и зајакнување на свеста кај 

нивните родители за важноста на раниот детски развој. 

 

 

Член 3 

Се задолжува градоначалникот на општина Пехчево и Директорот на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево да склучат Договор за регулирање на правата и обврските и начинот на плаќање на 

партиципацијата на ромски деца за престој во Детската градинка (50% од општина Пехчево и 50% од 

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево). 

 

 

 



      94 

Член 4 

Одлуката да се достави до Министерството за труд и социјална политика, ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево, и градоначалник на општина Пехчево. 

 

 
Бр.08-1039/1                     Совет на општина Пехчево 
03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 

и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Службен Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за давање на користење недвижна ствар – канцеларија во 

Туристичко информативен центар - Пехчево, на ОИК - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на користење недвижна ствар – канцеларија во Туристичко 

информативен центар - Пехчево, на ОИК - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 

триесет и деветта седница одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/17                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02) и 

член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр.03/2021), и 

барање бр. 08-993/1 од 31.08.2021 година, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.09.2021 
година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање на користење недвижна ствар – канцеларија во Туристичко информативен центар,  

на Општинска изборна комисија - Пехчево 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево дава на користење недвижна ствар – канцеларија во Туристичко 

информативен центар на ул. ,,Равен,, КП 1083, КО Пехчево, на општинска изборна комисија - Пехчево, за 
спроведување на Локални избори 2021 година. 

 

Член 2 

Недвижната ствар се дава на користење без надоместок, се до прогласувањето на конечни официјални 
резултати за Локални избори 2021 година. 

 

Член 3 
Се задолжува Општинската изборна комисија - Пехчево, домаќински да се грижи за просториите во 

наведениот период. 

 

Член 4 

По завршувањето и прогласувањето на официјални резултати од Локалните избори 2021 година, ОИК 

Пехчево е должна да ги испразни просториите во рок од 5 (пет) дена. 

 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево.  
 
Бр.08-1040/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 



      96 

_______________________________________________________________________________________ 

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.03/2021), 

Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 

  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на годишен план за вработување во  

ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - 

Пехчево за 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на триесет и деветта седница 

одржана на ден 03.09.2021 година. 

 

Бр. 09-1043/18                                            Градоначалник на  

03.09.2021 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Драган Тренчовски с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ 

бр.05/2002), член 30 став 1 точка 40 од  Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина 

Пехчево бр. 03/2021 – Пречистен текст), а во врска со член 20-б од Законот за вработените во јавниот 

сектор, (Сл.Весник на РМ бр.27/14, 199/14 и 27/16), Советот на општина Пехчево на седницата 

одржана на 03.09.2021 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на годишен план за вработување во  

ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2022 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува Годишниот план за вработување во ОУМБ ,,Кочо 

Рацин,, - Пехчево за 2022 година. 

 

 

Член 2 

Годишниот план за вработување во ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2022 година бр. 0102-

30/1 од 31.08.2021 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.08-1041/1                     Совет на општина Пехчево 

03.09.2021 година        Претседател 

Пехчево             Николчо Јовчев с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

 

 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1. Oдлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2021 

година _________________________________________________________________________ 3; 

2. Oдлука за доделување на благодарници по повод ,,7-ми Септември”- Денот на ослободувањето 

на Пехчево за 2021 година _______________________________________________________ 10; 

3. Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за утврдување 

на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување, за регулиран период 2022-2024 

година _________________________________________________________________________12; 

4. Заклучок за не усвојување на одлука од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување на 

тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води, за регулиран период 2022-2024 

година _________________________________________________________________________13; 

5. Oдлука за усвојување на тримесечен Извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, 

- Пехчево за период од 01.01.2021 - 31.03.2021 година ________________________________ 14; 

6. Oдлука за усвојување на шестмесечен извештај за финансискoто работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 - 30.06.2021 година ____________________ 24; 

7. Oдлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - јуни 2021 година _________________________________________________ 34; 

8. Oдлука за усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за дислокација на 

времен објект од градските гробишта во Пехчево ____________________________________52; 

9. Заклучок за не усвојување на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување 

на висина на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад од викендици на 

туристичкиот локалитет ,,Равна река,, -  Пехчево ____________________________________ 54; 

10. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 

година ________________________________________________________________________ 55; 

11. Oдлука за усвојување на годишен план за вработување во општина Пехчево за 2022 година_64; 

12. Oдлука за определување на места за истакнување на изборни плакати за 2021 година _____ 74; 

13. Oдлука за усвојување на иницијатива за измена и дополнување на УПВНМ Равна река Пехчево 

______________________________________________________________________________ 76; 

14. Oдлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за 

период од 01.01.2021 година до 30.06.2021 година ___________________________________ 79; 

15. Oдлука за ослободување од партиципација на ромски деца во социјален ризик за престој во 

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за воспитната 2021-2022 година ______________________ 91; 

16. Oдлука за давање на користење недвижна ствар – канцеларија во Туристичко информативен 

центар - Пехчево, на ОИК – Пехчево ______________________________________________ 93; 

17. Одлука за усвојување на годишен план за вработување во ОУМБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 

2022 година ____________________________________________________________________ 94; 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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