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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 

Службен гласник на                                Четврток 17.03.2022 год.                            Уредува: 
Општина Пехчево                                                Душко Миовски 
  
Излегува по потреба                         Број 02 - Година 2022              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 четвртата седница одржана 
на ден 17.03.2022 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 
1. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево; 
2. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, 

- Пехчево;  
3. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - 

Пехчево;  
4. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево;  
5. Одлука за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра), на ОЈУДГ  ,,7 

Септември,, - Пехчево;  
6. Заклучок за не усвојување на правилник за плати и други надоместоци на плата на 

вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;  
7. Заклучок за не давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници, 
давателите на јавни услуги и помошно техничките лица;  

8. Програма за работа на општински комунален инспектор на општина Пехчево за 2022 година; 
9. Заклучок за не усвојување на измени и дополнувања на Годишен план за вработување во 

ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година;  
10. Одлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2021 

година;  
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11. Одлука за усвојување на Завршна сметка на OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 година;  
12. Одлука за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на 

општина Пехчево;  
13. Одлука за усвојување на полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево за учебната 2021/2022 година;  
14. Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2021 година;  
15. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 

година; 
16. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 

Пехчево за 2021 година;  
17. Одлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, 

благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, патишта и опрема на 
општина Пехчево за 2021 година;  

18. Одлука за отпис и отстранување на основни средства, сопственост на општина Пехчево;  
19. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 година; 
20. Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансискoто работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год; 
21. Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - декември 2021 година; 
22. Заклучок за не усвојување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево; 
23. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2021 

година; 
24. Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година; 
25. Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво во 

општина Пехчево;  
26. Одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево 

за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година; 
27. Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2021 година; 
28. Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај од работењето на општина Пехчево 

за 2021 година; 
29. Одлука за определување на име на улици во општина Пехчево; 
30. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 година; 
31. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на 

подрачјето на општина Пехчево, за 2022 година; 
32. Oдлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Пехчево и општина Берово; 
33. Одлука за усвојување на иницијатива за изработка на планска документација – 

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со класа на намена Е1.13 – 
Сончеви електрани; 

 
Бр. 09-393/1                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                               Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за разрешување и именување на член на  
Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 
Септември,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на 
ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/2                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/2002), 
член 114 став 1 и став 13 од Законот за заштита на децата (Сл.Весник на Р.М бр.23/13....163/17) и член 
30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), 
Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на Управен одбор 
во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
 

Член 1 
Севим Џитанова се разрешува од должноста претседател на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево, поради истек на мандат. 
За нов член на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево се именува: 
- Кире Бочварски – Пехчево   

 
Член 2 

Членoт на Управен одбор на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево се именува за период од 4 
(четири) години со право на повторно именување. 

 
 

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

Пехчево. 
 
Бр.08-359/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

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

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/3                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), 
член 13 од Законот за библиотеките (Сл.Весник на Р.М бр. 66/04, 89/2008, 116/2010, 51/2011, 88/2015, 
152/2015 и 39/2016) и член 30 став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на 
општина Пехчево бр. 03/2021), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 
година донесе: 

 
О Д Л У К А 

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

 
Член 1 

Нада Симовска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - 
Пехчево поради истек на мандат; 

Даниела Манинска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево поради истек на мандат; 

Рената Близнаковска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо 
Рацин,, - Пехчево поради истек на мандат; 

 
За нови членови на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именуваат: 
1. Јасмина Цековска – Пехчево; 
2. Јованка Пешначка – Пехчево; 
3. Даниела Чочевска – с.Робово, Пехчево; 

 
 

Член 2 
Членовите на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево се именуваат за период од 4 

(четири) години со право на повторно именување.  
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 

Пехчево. 
 
Бр.08-360/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за разрешување и именување на членови на  
Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП 
,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на 
ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/4                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02), 
член 17 од Законот за јавните претпријатија (Сл.Весник на Р.М бр.38/96....39/16) и член 30 став 1 
точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), Советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на членови на  
Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
Член 1 

Ванчо Мустачки се разрешува од должноста претседател на Управен одбор на JKП 
,,Комуналец,, - Пехчево, поради истек на мандат; 

Сашко Карбински се разрешува од должноста член на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - 
Пехчево, поради истек на мандат; 

 
За нови членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именуваат: 
1. Игор Поповски - Пехчево; 
2. Ванчо Мустачки - Пехчево; 

Член 2 
Членовите на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именуваат за период од 4 

(четири) години со право на повторно именување.  
 

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

Пехчево. 
 
Бр.08-361/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 
81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), Градоначалникот на 
општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за разрешување и именување на членови на  
Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/5                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) член 35 од 
Законот за култура (Сл.Весник на Р.М бр. 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 15/2008, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 
136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 39/2016 и 11/2018) и член 30 став 1 точка 26 од 
Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), Советот на општина Пехчево на 
седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
О Д Л У К А 

за разрешување и именување на членови на  
Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

 
Член 1 

Надица Сасанска се разрешува од должноста претседател на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево поради истек на мандат; 

Виктор Гошевски се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 
Пехчево поради истек на мандат; 

Надица Секуловска се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 
Пехчево поради истек на мандат; 

 
За нови членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именуваат: 
- Ивана Костовска Николовски – Пехчево; 
- Јасмина Матевска – Пехчево; 
- Јасмина Киртошева – Пехчево; 

Член 2 
Членовите на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именуваат за период од 4 

(четири) години со право на повторно именување.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина Пехчево. 

 
Бр.08-362/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за давање на времено користење движна ствар  
(Опел Астра), на ОЈУДГ  ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра), на ОЈУДГ  ,,7 
Септември,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на 
ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/6                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од  Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02), 
член 30 став 1 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник на општина Пехчево бр. 
03/2021), Советот на Општина Пехчево, на седницата одржана на 17.03.2022 година, донесе: 

 
ОДЛУКА 

за давање на времено користење движна ствар  
(Опел Астра), на ОЈУДГ  ,,7 Септември,, - Пехчево 

 
Член 1 

Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава на времено користење движна ствар, со 
следните карактеристики:   

ПМВ Марка - Опел Астра  
број на шасија WOL000053S25/9484  
М1 патничко возило,  
Број на регистарски таблици: PE-0143-AB 
 

Член 2 
Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење, без надомест на 

ОЈУДГ ,,7 Септември” - Пехчево за период од 4 (четири) години. 
 

Член 3 
Сите трошоци за одржување и користење на возилото вклучително и сервисирање, 

осигурување и регистрација ќе ги сноси ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево. 
 

Член 4 
 Примопредавањето на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу 
градоначалникот на општина Пехчево и Директорот на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево во рок од 15 
дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 
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Член 5 
Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од Движната ствар, патничко возило 

Опел Астра, истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со 
писмено известување. 

 
Член 6 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Сл. Гласник на општина 
Пехчево. 
 
Бр.08-363/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на правилник за плати и други  
надоместоци на плата на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на правилник за плати и други надоместоци на плата на 
вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на четвртата 
седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/7                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за не усвојување на правилник за плати и други надоместоци на плата  

на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево не го усвојува правилникот за плати и други надоместоци на 

плата на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево. 
 

Член 2 
Правилникот за плати и други надоместоци на плата на вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево бр. 01-693/1 од 27.12.2021 година, ќе се разгледува на наредната седница на совет. 
 

Член 3 
 Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 
општина Пехчево. 
 
Бр.08-364/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на 

административните службеници, давателите на јавни услуги и помошно техничките лица 
 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници, 
давателите на јавни услуги и помошно техничките лица, што советот нa општина Пехчево го донесе 
на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/8                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) и член 
30 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе 

ЗАКЛУЧОК 

за не давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување вредност на 
бод за пресметување на плата на административните службеници, давателите на јавни услуги и 

помошно техничките лица 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево не дава согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните (јавните) службеници, 
давателите на јавни услуги и помошно техничките лица. 
 

Член 2 
Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за утврдување вредност на бод за пресметување на 

плата на административните (јавните) службеници, давателите на јавни услуги и помошно техничките лица бр. 
02-694/1 од 27.12.2021 година, ќе се разгледува на наредната седница на совет. 
 

Член 3 
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
 
Бр.08-365/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на Програма за работа на општински комунален инспектор  
на општина Пехчево за 2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Програма за работа на општински комунален инспектор на општина Пехчево за 2022 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/9                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  

НА КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2022 год  

 Работните активности на општинскиот комунален инспектор во текот на 2022 година се 
засноваат на вршење на инспекциски надзор над примената на следните законски прописи: 

1. Закон за комунални дејности (“Службен весник на РМ,, бр.95/12, 163/13, 42/14, 44/15, 147/15,31/16 , 
64/18  и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 302/20) 

2. Закон за јавна чистота  (“Службен  весник на РМ,, бр.130/10 пречистен текст, 23/11, 53/11, 80/12 163/13, 
44/15, 147/15, 31/16  и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 122/21) 

3. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води  (“Службен весник на РМ,, 
бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13,10/15, 147/15, 31/16 и 31/16  „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 21/21) 

4. Закон за урбано зеленило (“Службен весник на РМ,, бр.11/18 и 42/20) 
5. Закон за гробишта и погребални услуги  (“Службен весник на РМ,, бр.86/2008, 156/10, 53/11, 

163/13152/2015 и 31/2016) 
6. Закон за управување со пакување и отпад од пакувањето (“Службен весник на РМ,, бр.161/09, 17/11, 

47/11, 136/11, 6/12, 39/12, 163/13, 146/5 и 39/16) 
7. Закон за инспекциски надзор (“Службен весник на РСМ,, бр.102/2019) 
8. Закон за општата управна постапка (“Службен весник на РМ ,,бр.124/15 и 65/18) 
9. Закон за прекршоци (“Службен весник на РСМ ,,бр.96/19) 

 
Предвид ќе бидат земени и сите можни изменувања и дополнувања на законските и подзаконските 

акти, како и евентуални нови надлежности. 
Надлежност: 

Инспекторот врши инспекциски надзор над примената на овие закони и прописите донесени 
врз основа на овие закони на јавни површини и на отворените простори на јавни објекти, на 
даватели на услуги кои се од јавен интерес од локално значење на општината  Пехчево, согласно 
со закон. 
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Инспекцискиот надзор се врши како: 
- Редовен инспекциски надзор 
- Вонреден инспекциски надзор 
- Контролен инспекциски надзор 

 
Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор кој се врши врз основа на Програмата на 

општинскиот комунален инспектор и опфаќа надзор на спроведување на законите и прописите 
донесени врз основа на законите. 

Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива 
поднесена од државни органи, физички или правни лица, како и во случај на сомневање на 
инспекторот (по службена должност). 

Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во решението донесен 
од страна на инспекторот, при што инспекторот при утврдување на фактичката состојба ќе 
констатира дека субјектот на надзорот: 
- постапил по решението во целост 
- делумно постапил по решението или  
- не постапил по решението. 

Согласно законската регулатива која е погоре наведена за работа на општинскиот комунален 
инспектор на општина Пехчево за 2022 год. инспекцискиот надзор ќе се извршува на: 

1. Одржување на јавната чистота на јавни и сообраќајни површини (миење и метење на јавни 
површини како и чистење снег во зимски услови согласно со Годишната програма за одржување на 
јавна чистота на давателот на услуга); 

2. Расчистување на снег пред деловните објекти, пред индвидуални и колективни станбени згради 
(правни и физички лица); 

3. Одржување и поставување на урбана опрема и други подвижни и не подвижни ствари; 
4. Одржување на јавно зеленило и паркови согласно годишната програма за одржување на јавно 

зеленило и паркови површини (на давател на услуга ЈКП Комуналец  Пехчево); 
5. Одржување на јавни површини на отворени простори согласно со годишната програма за 

одржување на јавна чистота (правни и физички лица); 
6. Одржување на јавната чистота на лица кои управуваат со јавни објекти (правни и физички лица); 
7. Одржување на градскиот кеј на Писа – Пехчевска Река; 
8. Испуштање на отпадни води (правни и физички лица); 
9. Надзор над извршување на годишната програмата за контрола на популацијата за бездомни кучиња 

на територија на општина Пехчево; 
10. Управување и одржување на градските гробишта на давателот на услуга ЈКП Комуналец - Пехчево; 
11. Вршење на погребални услуги на правни лица со добиена дозвола за вршење на погребални услуги; 
12. Одржување на јавниот простор за паркирање; 
13. Одржување на Градски пазар од страна на ЈКП Комуналец -  Пехчево како давател на услуга; 
14. Инспекциски надзор на правни и физички лица како корисници на комунални услуги; 
15. Инспекциски надзор на неконтролирано оставање, фрлање, напуштање и спалување на отпадот; 
16. Соголување и засекување на стебла на дрва; 
17. Откривање и оштетување на корења на дрва и садници; 
18. Истурање нечиста вода и други течности на зеленилото кои го загадуваат и оштетуваат зеленилото;  

 Исто така, општинскиот комунален инспектор ќе продолжи и со активностите за предлагање 
на измени и дополнувања на постојаната законска регулатива во соработка со надлежните 
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институции, сè со цел поквалитетно и поефикасно спроведување на законските и подзаконските акти 
во интерес на подобрување на животот на граѓаните на општина Пехчево. 
  За спроведување на оваа Програма врз основа на  Законот за комунални дејности,  Законот за 
јавната чистота и  подзаконските акти  и прописите донесени врз основа на овие закони( Одлуката за 
јавна чистота), надзор врши општинскиот комунален инспектор во координација со комуналните  
редари. 
                                      

Оперативен план за работа на општински комунален инспектор 
При утврдување на содржината на Годишната програма за работа на општинскиот комунален 

инспектор, се планираат следните активности: редовни инспекциски надзори, контролни и вонредни 
(по барања, пријави и претставки). 

 

Ре
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н 
бр

ој
 АКТИВНОСТ/ПРО

ЕКТ 

ЦЕЛ НА 
АКТИВНОС

ТА 

БРОЈ 
НА 

ПРЕДВ
ИДЕНИ 
НАДЗО

РИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИ

ЈА 
(месец) 

НОСИТЕЛИ 
НА 

АКТИВНОС
ТА 

ИНДИКАТО
РИ 

(КРИТЕРИУ
МИ) ЗА 

УСПЕШНО
СТ 

РИЗИЦИ 

1 

Редовен инспекциски 
надзор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Превентива, 
контрола и 

санкционира
ње 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Јануари  

(01.01-31.01) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 1 ВИСОК 

2 

Редовен инспекциски 
надзор 1 Февруари 

(01.02-28.01) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 2 ВИСОК 

3 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Март 
(01.03-31.03) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 3 ВИСОК 

4 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Април  
(01.04-30.04) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 3 ВИСОК 

5 

Редовен инспекциски 
надзор 2 

Мај 
(01.05-31.05) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 4 ВИСОК 

6 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Јуни 
(01.06-30.06) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 4 ВИСОК 

7 Редовен инспекциски 
надзор 1 Јули 

(01.07-31.07) 
Општински 
комунален 

- Број на 
поднесени СРЕДЕН 
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Вонреден 
инспекциски надзор 

 
 
 
 

Превентива, 
контрола и 

санкционира
ње 

 

3 инспектор пријави и 
жалби ВИСОК 

8 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Август 
(01.08-31.08) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 2 ВИСОК 

9 

Редовен инспекциски 
надзор 2 

Септември 
(01.09-30.09) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 3 ВИСОК 

10 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Октомври 
(01.10-31.10) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 5 ВИСОК 

11 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Ноември 
(01.11-30.11) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 2 ВИСОК 

12 

Редовен инспекциски 
надзор 1 

Декември 
(01.12-31.12) 

Општински 
комунален 
инспектор 

- Број на 
поднесени 
пријави и 

жалби 

СРЕДЕН 

Вонреден 
инспекциски надзор 3 ВИСОК 

 
 
Бр.08-366/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на измени и дополнувања на  
Годишен план за вработување во ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на измени и дополнувања на Годишен план за вработување 
во ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година, што советот нa општина Пехчево го донесе на 
четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/10                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 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 17.03.2022 
година донесе: 
 

ЗАКЛУЧОК 
за не усвојување на измени и дополнувања на  

Годишен план за вработување во JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево не ги усвојува измените и дополнувањата на годишниот план за 

вработување во JKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година. 
 
 
 

Член 2 
Измените и дополнувањата на годишниот план за вработување во JKП ,,Комуналец,, - Пехчево 

за 2022 година бр. 01-122/1 од 08.02.2022 година, ќе се разгледуваат на наредна седница на совет. 
 
 

Член 3 
Заклучокот стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-367/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.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 четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/11                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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 17.03.2022 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 2021 година. 
 

Член 2 
Извештајoт за работа на Полициска канцеларија - Пехчево, за 2021 година бр. 22.28.10-40/21 

од 09.02.2022 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.08-368/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Завршна сметка на  
OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Завршна сметка на OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/12                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 година  
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 година за Наменски дотации, 

Самофинансирачки активности и Донаторски сметки – 2(две), се составен дел на оваа одлука. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
 
Бр.08-369/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), и член 
81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), Градоначалникот на 
општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за утврдување на паричен надоместок за  
новородено дете на територијата на општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на општина 
Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/13                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________________ 
Врз основа на 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М бр.5/2002), член 30 став 
1 точка 40 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), Советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе:  
 

О Д Л У К А 
за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на  

територијата на општина Пехчево 
 

Член 1 
 Советот на општина Пехчево донесе одлука со која за секое новородено дете на територијата на 

општина Пехчево ќе се исплаќа паричен надоместок во вредност од 5.000 денари. 
 

Член 2 
 Во прилог на барањето за доделување на еднократен паричен надоместок за новороденчиња се 
доставуваат следните податоци: 

- Извод од матична книга на родени за новороденчето; 
- Важечка лична карта или пасош во кои се видни податоците за живеалиште во општина Пехчево 

(од мајката и таткото); 
- Трансакциска сметка на име на мајката; 
- Изјава за користење на лични податоци од барателот; 

 
Член 3 

Барањето за доделување на паричен надоместок за новороденчиња во општина Пехчево, се доставува 
до општина Пехчево во рок од 3 месеци од денот на раѓањето на новороденчето. 

 
Член 4 

Со донесувањето на оваа Одлука, престанува да важи Одлуката бр. 08-176/1 од 12.02.2018 година, 
објавена во Службен гласник бр.01/2018 година. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила од денот на објавување во Службен гласник на општина Пехчево. 
 
Бр.08-370/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на полугодишен извештај за работа на  
ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2021/2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево за учебната 2021/2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата 
седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/14                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
06/2016 и 05/2019), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на полугодишен извештај за работа на 

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2020/2021 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо 

Китанов,, - Пехчево за учебната 2020/2021 година. 
 
 

Член 2 
Полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2020/2021 

година бр.01-73/1 од 24.02.2021 година, е составен дел од оваа Одлука. 
 
 

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

Пехчево. 
 
Бр.08-371/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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ООУ „ВАНЧО КИТАНОВ“ – ПЕХЧЕВО 
 

 
 
 

ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 
 

за 
 

учебната 2021/2022 година 
 
 
 
 

Пехчево 
Јануари 2022 
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ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА НА 
ОПШТИНСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАНЧО КИТАНОВ“ – ПЕХЧЕВО 

 
 Врз основа на член 108 став 1 од Законот за основно образование („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 161/2019, 229/2020), Директорот на училиштето го изготви 
полугодишниот извештај за воспитно – образовната работа на училиштето, а Училишниот одбор на 
седницата одржана на ___.___.2022 година го предложи извештајот до Советот на општината. 

 
ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ 

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

ПОЈДОВНИ ОСНОВИ И ИЗВОРИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
 

• Законот за основно образование 

• Развојниот план на училиштето 

• Годишна програма за работа на училиштето 

• Реализација на програмите на раководниот, стручниот кадар и останатите органи и тела во 
училиштето 

• Статистички преглед и извештаи за бројот, структура на учениците, паралелки и успехот на 
учениците 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

 Општинското основно училиште „Ванчо Китанов“ – Пехчево со петте подрачни училишта (ПУ 
с. Црник, ПУ с. Панчарево, ПУ с. Робово, ПУ с. Умлена и ПУ с. Чифлик – во мирување) учебната 
2021/2022 година ја започна на 1 септември во 800 часот со физичко присуство на учениците.  
 Првачињата и шестоодделнците се примени со запазување на сите протоколи за заштита и се 
запознаени со своите одделенски и класни раководители. На сите ученици им беше прочитан 
кодексот на однесување во училиштето и куќниот ред.  
 Училиштето во Пехчево наставата ја реализира во една смена од прво до девето одделение 
од 0800 – 1325 часот. 
 ПУ с. Црник е подрачно училиште во кое се застапени сите одделенија од прво до деветто 
одделение и тука од оваа учебна година(училиштето е доградено со четири нови училници и 
наставничка канцеларија) наставата се изведува во една смена од 0800 – 1325 часот. 
 ПУ с. Панчарево, ПУ с.Робово и ПУ с. Умлена се подрачни училишта каде што се изведува 
само одделенска настава од прво до петто одделение и се работи едносменски од 0800 – 1300  часот. 
 Работното време на наставниците во централното училиште и во сите подрачни училишта (ПУ 
с. Црник, ПУ во с. Робово, с. Умлена, с. Панчарево) е  од 0800 – 1400 часот.        
 Работното време на директорот, административно техничкиот кадар, стручната служба и 
хигиеничарите во централното училииште во Пехчево, ПУ с. Црник, ПУ с. Робово, ПУ с. Умлена и ПУ 
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с. Панчарево е од 0700 – 1500 часот, со исклучок на неколку хигиеничари со неполно работно време од 
централното училиште на кои работното време им е од 1100 до 1500 часот. 
 

РАСПОЛОЖЛИВИ РЕСУРСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
 1. Опфат на ученици 
 
Во основното образование во учебната 2021/2022 година во почетокот на учебната година беа 
опфатени 314 ученици, но сега се опфатени 308 ученици, распоредени во 31 паралелки. Со 
преведница се испишани шест ученика, поради промена на местото на живеење или иселување во 
странство. 
 
 
 

Училиште Број на ученици Број на паралелки 

ООУ Пехчево 235 18 
ПУ с. Црник 59 9 
ПУ с. Панчарево 3 1 
ПУ с. Робово 8 2 
ПУ с. Умлена 3 1 

Вкупно 308 31 
 

 
 

ПРЕГЛЕД 
На вкупниот број на ученици по одделенија на крајот на првото полугодие  

во учебната 2021/2022   година 
 
 

 Македонски 
јазик 

Албански јазик Турски јазик Српски јазик  
вкупно 

СЕ Ж СЕ Ж СЕ Ж СЕ Ж СЕ Ж 
I 39 22       39 22 
II 33 15       33 15 
III 38 19       38 19 
IV 16 6       16 6 
V 33 14       33 14 

I – V 159 76       159 76 
VI 29 15       29 15 
VII 40 20       40 20 
VIII 49 26       49 26 
IX 31 15       31 15 

VI - IX 149 76       149 76 

 
I – IX 

 
308 152       308 152 
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Значајно е да се истакне дека оваа година во споредба со претходната учебна година бројот 
на ученици е поголем, што придонесува за зголемување на бројот на паралелки на ниво на 
училиште. 
  
 
 
 2. Материјално технички ресурси 
 
 Во ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево заедно со подрачните училишта, просторните 
услови ги задоволуваат педагошките норми и стандарди. Наставата во централното 
училиште во Пехчево се организира и реализира на база на матични училници за 
одделенска настава, додека во предметна настава е на принцип на училници - кабинети и 
кабинети, но оваа учебна година поради актуелната ситуација со пандемијата и наставата во 
предметните одделенија се изведува на ниво на матични училници. Во летниот период до 
почетокот на наставната година се превземени сите потребни активности, се со цел 
подобрување на условите за работа и учење на учениците. 
 Аплицираме, правиме проекти, го поддржуваме професионалното надоградување на 
наставниците се со цел подобрување на условите за работа и учење и подобрување на 
квалитетот на наставата. 
 
3. Кадровски услови 
 
ВРАБОТЕНИ 
Сите кадровски потерби се навремено решени, а воспитно – образовниот процес во текот на 
првото полугодие се изведуваше непречено.  
Во училиштето вкупно вработени се 64 лица. Од вработените – 1 е директор, 2 
административно технички работници, 2 се стручна служба, 45 се наставници, 11 
хигиеничари, 2 ложачи и 1 хаусмајстор. Oд наставниците 27 наставникa изведуваaт 
предметна настава од кои 23 се со ВСС, 3 се со ВШС и 1 наставник е со средно 
образование. Од оние со високо образование на неопределено време со полн фонд на 
часови се 14 наставника, на неопределено време со неполн фонд на часови е 1 наставник, 
на определено време со полн фонд на часови се 4 наставника и на определено време со 
неполн фонд на часови се 4 наставника и со средно образование 1 наставник на определено 
со полн фонд на часови. Од оние со вишо образование сите се на неопределено полно 
работно време. 
Одделенска настава изведуваат 18 наставника од кои 15 наставници се со ВСС, а 3 се со 
ВШС. Од нив сите со полн фонд на часови -15 наставника се на неопределено работно 
време – 12 наставника со високо образование и 3 наставника со вишо образование и 3 
наставника со високо образование се на определено работно време. 
Раководно стручниот кадар во училиштето го сочинуваат: 1 директор, 1 психолог кои се на 
неопределено работно време, 1 педагог кој е на определено работно време и сите се со 
ВСС. 
Административно техничкиот кадар го сочинуваат 1 секретар кој е со ВСС и 1 сметководител 
кој е со ВШС и се на неопределено работно време. 
За хигиено – техничко одржување се задолжени - 9 хигиеничари со полно работно време и 2 
со неполно работно време, 2 ложач и 1 хаусмајстор од кои сите се на неопределено. 
 



 
 
     36 

ПРЕГЛЕД 
на наставниот кадар на крајот на првото полугодие од учебната 

 2021/2022 година 
 

 
Наставен 
кадар по 
наставни 

јазици 

Одделенска настава Предметна настава  
 
 

Вкупно 
 

проф. 
 

наст. 
 

учит. 
неоф 
иција 
лно 
обр. 

 
СЕ 

 
проф. 

 
наст. 

 
учит. 

неоф 
иција 
лно 
обр. 

 
СЕ 

македонски 15 3   18 23 3  1 27 45 
албански            

турски            
српски            

вкупно 15 3   18 23 3  1 27 45 

 
 
 

ПРЕГЛЕД 
на раководниот и стручниот кадар на крајот на првото полугодие од учебната 

 2021/2022 година 
 

 
 
 

Работно место 

 
Завршено образование 

 

 
 

Вкупен работен 
стаж 

Работно искуство 
како директор, 
помош. и зам. 

директор, педагог, 
психолог, 
социолог 

 
ВСС 

 
ВШС 

Директор 1  21 год. 5 мес. 4 год. 
Зам. директор     
Пом. директор     

Педагог 1  1 год. 2 мес. 1 год. 2 мес 
Психолог 1  12 год. 10 мес.  8 год. 6 мес 
Социолог     

 
 
 
 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НЕНАСТАВЕН КАДАР 
(од август до јануари) 

 
Во првото полугодие, најголем дел од обуките наставниците ги следеле онлајн поради 
ситуацијата со пандемијата. Присуствувале на разни видови на семинари и обуки значајни 
по содржината за соодветните предмети организирани од разни организации, фондации, 
БРО, МОН и сл. Помал дел од обуките наставниците ги следеле со физичко присуство 
најчесто интерните обуки во вид на десиминација на ниво на училиште. 
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ПЛАНИРАЊЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА  

ВОСПИТНО –ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 
 
 
1. Годишна програма за работа на училиштето 
 
 Годишната програма за работа на училиштето беше изготвена и донесена во 
предвидениот законски рок и презентирана пред Наставничкиот совет, Училишниот одбор и 
Советот на општината. 
 Сите наставници и од предметна и од оделенска настава навремено ги изготвија и 
предадоа кај стручната служба своите годишни и тематски планирања (и истите дел од 
наставниците континуирано ги предаваат), а дел од наставниците редовно изготвуваат и 
дневно – оперативни планирања. Своите годишни и тематски планирања наставниците ги 
изготвуваат според насоките добиени од советниците од БРО и стекнатите сознанија од 
различните семинари и обуки кои ги имаат посетено. Стручните соработници во текот на 
првото полугодие имаа посета часови кај наставниците и од предметна и од одделенска 
настава. 
  
Приоритетни подрачја во Годишната програма за работа на училиштето се: 
 
 Учење и настава 

Цел: унапредување на наставниот процес со користење на СМАРТ табли 
Очекувани исходи: користење на СМАРТ табли во наставата, современа и прилагодена 
настава кон потребите на учениците, поинтересни и поинтерактивни часови, зголемена 
мотивација за учење. 
 
 Учење и настава 

Цел: унапредување на наставниот процес со користење на СМАРТ табли и нагледни 
средства според новата концепција за прво и четврто одделение по директива на МОН 
Очекувани исходи: користење на СМАРТ табли во наставата, современа и прилагодена 
настава кон потребите на учениците, поинтересни и поинтерактивни часови, зголемена 
мотивација за учење. 
 
 Учење и настава 

Цел: унапредување на наставниот процес со користење на 11 централни единици за 
ученици од IV одделение кои немаат услови за онлајн настава 
Очекувани исходи: создадени услови за далечинско учење. 
 

 Ресурси 

Цел:Унапредување на просторните услови кон потребите на учениците преку реконструкција 
на кров, 4 училници и ходник во подрачното училиште во с. Робово 
Очекувани исходи: создадена попријатна атмосфера и подобрени услови за работа, 
престој и учење. 
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 Ресурси 

Цел: унапредување на просторните услови кон потребите на учениците преку поставување 
рефлектори на постоечко игралиште и изградба на мало детско игралиште со реквизити во 
подрачното училиште во с. Црник 
Очекувани исходи: создадена попријатна атмосфера иподобрени услови за работа, престој 
и учење по предметот физичко и здравствено образование и релаксација на учениците. 
 
 
 Ресурси 

Цел: унапредување на просторните услови кон потребите на учениците преку промена и 
изградба на ограда во централното училиште во Пехчево 
Очекувани исходи: создадена попријатна атмосфера за одмор и рекреација на учениците и 
поголема безбедност на учениците. 
 
 Ресурси 

Цел: унапредување на просторните услови кон потребите на учениците преку набавка на 
пластични столчиња и клупи во боја во централното училиште во Пехчево. 
Очекувани исходи: создадена попријатна атмосфера иподобрени услови за работа, престој 
и учење. 
 
 Постигања на учениците 

Цел: зголемување на мотивацијата кај учениците преку изложување на нивните трудови, 
изработки и добиени награди. 
Очекувани исходи: зголемена мотивација кај учениците за учество на натпревари и 
конкурси. 
 
 Зајакнување на демократската клима во училиштето 

Цел: зајакнување на демократската клима во училиштето, во текот на првото полугодие од 
учебната 2021/22 година, за прв пат ќе се спроведе Отворен ден за граѓанско образование 
чија намена е да се поттикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во 
училиштето и заедницата  и зајакната  иницијативност за преземање активности за 
позитивна промена. 
Очекувани исходи: Зголемена промоција на граѓанските вредности на ниво на целото 
училиште и поврзување на училиштето со пошироката заедница. 
Целите за приоритетното подрачје на промени од Годишната програма – Учење и настава 
континуирано се унапредуваат со набавување на СМАРТ табли и таблети наместо 
централни единици  за учениците од IV одделение со цел за современа и прилагодена 
настава кон потребите на учениците, поинтересни и поинтерактивни часови, зголемена 
мотивација за учење кај учениците и создадени услови за далечинско учење. 
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Показатели: набавени СМАРТ табли и таблети за учениците кои ќе се користат во воспитно 
– образовниот процес. 
Целите за приоритетното подрачје на промени од Годишната програма – Ресурси 
континуирано се надоградуваат преку унапредување на просторните услови кон потребите 
на учениците во централното и подрачните училишта со цел создадавање на попријатна 
атмосфера и подобрени услови за работа, престој и учење, рекреација и поголема 
безбедност на самите ученици. 
Показатели: Реконструкција на кров, 4 училници и ходник во подрачното училиште во с. 
Робово, поставувување на рефлектори на постоечко игралиште и изградба на мало детско 
игралиште со реквизити во подрачното училиште во с. Црник, променета и изградена нова 
ограда во централното училиште во Пехчево, набавени нови пластични столчиња и клупи во 
боја во централното училиште во Пехчево. 
Целите за приоритетното подрачје на промени од Годишната програма – Постигања на 
учениците континуирано се унапредуваат со зголемување на мотивацијата кај учениците 
преку изложување на нивните трудови, изработки и добиени награди на видни места во 
училиштето и нивна промоција на пошироко ниво, со цел зголемување на  интересот кај 
учениците за учество на натпревари и конкурси. 
Показатели: Обезбедување на катче во училиштето за изложба на трудови, изработки и 
добиени награди. 
Целите за приоритетното подрачје на промени од Годишната програма – Зајакнување на 
демократската клима во училиштето во текот на првото полугодие од учебната 2021/22 
година, се унапредуваат  преку спроведување на Отворен ден за граѓанско образование чија 
намена е да се поттикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во училиштето 
и заедницата  и зајакната  иницијативност за преземање активности за позитивна промена, 
со цел зголемена промоција на граѓанските вредности на ниво на целото училиште и 
поврзување на училиштето со пошироката заедница. 
Показатели: Зајакната демократската клима во училиштето. 
 2. Планирање и реализација на наставата 
 
 
 2.1. Задолжителна настава 
 
 Реализацијата на содржините од планирана настава – задолжителни часови се 
реализирани околу 90%, бидејќи во првото полугодие има повеќе празници и се реализираат 
помалку наставни денови, но во текот на второто полугодие истите ќе бидат реализирани во 
поголем процент. 
 
 2.2. Изборни предмети 
 
 Изборните предмети кои учениците ги изучуваат во текот на оваа учебна година беа 
изберени за изучување според анкетите за ученици кои се извршија во месец мај за 
следната учебна година. 
 Изборен предмет во IV одделение во централното училиште во Пехчево и во сите 
подрачни училишта е мултикултура, родова еднаквост и инклузија. Во V одделение во 
централното училиште во Пехчево и во сите подрачни училишта е творештво. Во VI 
одделение и во централното училиште во Пехчево и во ПУ с. Црник како изборни предмети 
се изучува запознавање на религиите. Во VIIa и во VIIб одделение во централното 
училиште во Пехчево изборен предмет за изучување е избран унапредување на здравјето, 
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а во VII одделение во ПУ с. Црник изборен предмет за изучување е избран вештини на 
живеење.  Во VIIIа , VIIIб и VIIIв одделение во централното училиште во Пехчево е избран 
проекти од информатика, а во VIII одделение во ПУ с. Црник изборен предмет за 
изучување е избран вештини за живеење. Во IXа и IXб одделение во централното училиште 
во Пехчево и во во ПУ с. Црник како изборен предмет за изучување е избран проекти од 
информатика. 
 
 2.3. Дополнителна настава 
 
 Дополнителна настава се организира за учениците кои послабо напредуваат и имаа 
потешкотии при совладувањето на наставниот материјал од второ до деветто одделение. 
Според индивидуалните согледувања наставникот дава определби во кои области 
учениците заостануваат и спроведува доплонителни часови за таквите ученици на месечно 
ниво. Темпото и бројот на ученици вклучени во дополнителна настава зависи од тековното 
совладување на наставните содржини. Дополнителна настава во одделенска настава е 
држана по скоро сите предметите дадени според наставниот план и програма, а во 
предметна настава најчесто е држана по скоро сите предмети – македонски јазик, 
математика, природни науки, информатика, англиски јазик, биологија, географија, историја, 
физика, хемија, германски јазик, физичко образование, музичко образование, техничко 
образование, ликовно образование, етика, запознавање на религиите, вештини за живеење, 
проекти од информатика. 
 
 
 
 2.4. Додатна настава 
 
 Ваков вид на настава се организира за учениците од второ до деветто одделение кои 
според согледувањата на наставниците покажуваат посебен интерес и посебни способности 
по одредени предмети заради проширување и зголемување на спектарот на стекнување на 
знаења на месечно ниво. Додатна настава во одделенска настава е најчесто е држана по 
македонски јазик, математика, природни науки, општество, ликовно образование, музичко 
образование, техничко образование, англиски јазик, работа со компјутери; а во предметна 
настава најчесто е држана по предметите –  математика, македонски јазик, англиски јазик, 
биологија, географија, физика, хемија, историја, информатика, природни науки, германски 
јазик, етика, физичко образование, техничко образование, музичко образование, ликовно 
образование, запознавање со религиите, вештини за живеење, проекти од информатика. 
 
 2.5. Одделенски час 
 
  Одделенскиот час или Животни вештини е задолжителен за сите ученици од второ до 
деветто одделение, а во прво одделение се изучува во склоп на другите предмети и не е 
издвоен како посебен час. Одделенскиот час се реализира со еден час неделно во сите 
одделенија од предметна и од одделенска настава. 
 
 2.6. Реализација на развојно – истражувачки проекти и други иновации 
 
 Во училиштето успешно се спроведуваат и реализираат повеќе проекти: 
- проектот Антикорупциска едукација на учениците од основните училишта; 
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- проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието; 
- програмата за Јазична писменост во почетните одделенија; 
- програмата за Математика со размислување во почетните одделенија; 
- новите наставни програми по математика, физика, биологија и природни науки според 
Кембриџ; 
- новите наставни програмиво прво и четврто одделение; 
- програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“; 
- новиот концепт по граѓанско образование; 
-спроведување на различни иновативни работилници од страна на стручните соработници 
во училиштето наменети за учениците; 
- програмата за Животни вештини од второ до деветто одделение; 
- програмата за описно оценување на учениците од прво до шесто одделение; 
 
 
2.7. Слободни ученички активности 
 
 Преку СУА се поттикнува детската фантазија, креативност, љубопитност, 
самостојност, желба за афирмација на детската личност. Слободните ученички активности 
беа реализирани преку работата на секциите во училиштето од страна на одговорните 
наставници со однапред изготвени програми за работа согласно Наставниот план и 
програма за одделенска и предметна настава. 
  
 2.8. Успехот и редовноста на учениците 
 
 Во интерес на реалното согледување на успехот и редовноста на учениците во текот 
на првото полугодие, а со цел постоење на методолошка оправданост при анализа на 
успехот и радовноста на учениците користени се методи и принципи на анализа, синтеза, 
генерализација, компаративност и реалност. За извор на информации и споредување на 
резултатите се користени статистички податоци според пол, возраст, национален статус на 
учениците последователно во четири периоди низ целата учебна година. Во долу дадената 
табела споредбено се дадени статистички податоци за средниот постигнат успех на 
полугодие на учениците во последните три учебни години: 
 

СРЕДЕН УСПЕХ 

ПОЛУГОДИЕ 2019/2020 ПОЛУГОДИЕ 2020/2021 ПОЛУГОДИЕ 2021/2022 

IV 
V 
VI 

описно се оценети 
на крајот од првото 
полугодие 

 

IV 
V 
VI 

описно се оценети 
на крајот од првото 
полугодие 

 

IV 
V 
VI 

описно се оценети 
на крајот од првото 

полугодие 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 
 

VII - IX  

3.54 
 

3.14 

3.73 
 

среден 
успех 

 
 
 
 
 

3.47 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 
 

VII - IX 

3.96 
 

3.67 

3.40 
 

среден 
успех 

 
 
 
 
 

3.68 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 
 

VII - IX 

4.09 

3.85 

3.79 

среден 
успех 

 
 
 
 
 

3.91 
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На полугодие, учениците од првиот период(I, II, III одделение) и учениците од вториот 
период(IV, V, VI одделение) последните три учебни години се оценуваат описно, додека 
само учениците од третиот период(VII, VIII и IX одделение) се оценуваат бројчано. Според 
тоа среден успех може да се добие само за учениците кои учат во третиот период. Оваа 
учебна година, според бројчаното оценување на учениците од третиот период, средниот 
успех на сите три одделенијае највисок во споредба со претходните две учебни години. 
Оваа учебна година средниот успех изнесува 3,91 што е за 0,23 повисок во споредба со 
средниот успех од минатата 2020/2021 учебна година, а за 0,44 средниот успех на учениците 
е повисок оваа учебна година во споредба со учебната 2019/2020 година. Според добиениот 
среден успех во последните три учебни години се забележува континуиран пораст на 
успехот на учениците. 
 
 

ПРЕГЛЕД 
на средниот успех по одделенија на полугодие последните три учебни години 

 

 
СРЕДЕН УСПЕХ 

Полугодие 2019/2020 Полугодие 2020/2021 Полугодие 2021/2022 

 
одд 

среден 
успех 

изостаноци 
по ученик 

 
одд 

среден 
успех 

изостаноци 
по ученик 

 
одд 

среден 
успех 

изостаноци 
по ученик 

I  
 

Описно 
се 

оценети 

0.11 I  
 

Описно 
се 

оценети 

0.45 I 

Описно 
се 

оценети 

6.84 
II 1.72 II 0.97 II 1.,65 
III 0.44 III 18.67 III 11.47 
IV 0.51 IV 2.97 IV 12.52 
V 0.48 V 0.19 V 8.54 
VI 0.48 VI 8.03 VI 12.10 
VII 3.54 1.27 VII 3.96 0.90 VII 3.80 17.07 
VIII 3.14 1.50 VIII 3.67 3.94 VIII 3.84 15.14 
IX 3.73 1.11 IX 3.40 3.15 IX 3.74 2.15 

 
 
 

При вршење на споредба на минатогодишниот полугодишен успех и полугодишниот успех 
оваа учебна година по одделенија може да се земе во предвид само за седмо, осмо и 
деветто одделение, бидејќи само учениците од третиот период на полугодие се оценети 
бројчано. Заклучно горенаведеното се согледува следното: 
 

- успехот на седмо одделение оваа учебна година е повнизок во споредба со 
претходната 2020/2021 учебна години и тоа за 0.16, додека за разлика од учебната 
2019/2020 година средниот успех на полугодие на седмо одделение оваа учебна 
година е повисок за 0.26; 

- успехот на осмо одделение оваа учебна година е повисок во споредба со претходните 
учебни години и тоа за разлика од минатата учебна година 2020/2021 на полугодие е 
повисок за 0.17, додека за разлика од учебната 2019/2020 година средниот успех на 
полугодие на осмо одделение е повисок за 0.70; 
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- успехот на девето одделение оваа учебна година е повисок во споредба со 
претходните учебни години и тоа за разлика од минатата учебна година 2020/2021 на 
полугодие е повисок за 0.34, додека за разлика од учебната 2019/2020 година 
средниот успех на полугодие на девето одделение е повисок за 0,01; 

- општо земено полугодишниот успех оваа учебна година споредбено со 
полугодишниот успех од претходните две учебни години покажува благо покачување 
со исклучок на седмо одделение од претходната учебна година каде што седмо 
оделение има забележително највисок успех.  

Оваа учебна година согласно Статутот на ООУ „Ванчо Китанов“ и Правилникот за 
изрекување на педагошки мерки на учениците во текот на првото полугодие нема изречени 
педагошки мерки. 

 
 
 

ПРЕГЛЕД 
Успехот и редовноста на учениците на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година 

само за централното училиште во Пехчево (без подрачните училишта) 
 

реден 
бр. 

 
одделение 

среден успех реден 
бр. 

 
одделение 

изостаноци по 
ученик 

1 Ia 

описно оценети 
на полугодие 

1 Ia 4.50 
2 Iб 2 Iб 13.14 
3 IIа 3 IIа 15.15 
4 IIб 4 IIб 4.16 
5 IIIа 5 IIIа 14.84 
6 IIIб 6 IIIб 10.58 
7 IV 7 IV 7.71 
8 Vа 8 Vа 7.45 
9 Vб 9 Vб 6.18 

10 VIa 10 VIa 8.90 
11 VIб 11 VIб 17.80 
12 VIIa 4.27 12 VIIa 21.50 
13 VIIб 3.91 13 VIIб 12.80 
14 VIIIа 4.48 14 VIIIа 9.84 
15 VIIIб 3.59 15 VIIIб 25.00 
16 VIIIв 3.48 16 VIIIв 10.07 
17 IXа 3.73 17 IXа 0.00 
18 IXб 3.86 18 IXб 1.58 

 
Преку увидот од табеларниот преглед за успехот на учениците и редовноста се забележува 
следното:  
- со највисок успех се VIIIa одделение; 
- со најнизок успех се VIIIв оддление; 
- најмал број на изостаноци по ученик се забележуваат во IXa одделение, односно немаат 
ниту еден изостанок, додека 
- најголем број на изостаноци по ученик се забележуваат во VIIIб одделение, најчесто 
поради болест, оперативни зафати, повреди и скршеници. 
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ПРЕГЛЕД 
Анализа на успехот по одделенија и предмети на крајот од првото полугодие во 

учебната 2021/2022 година во централното училиште во Пехчево 
 

VII oдделение 
Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 4.00 

Математика  4.00 
Англиски јазик 3.90 

Француски јазик 3.73 
Германски јазик 4.22 

Ликовно образование 4.47 
Музичко образование 4.41 

Информатика  4.03 
Географија  3.87 

Историја  4.34 
Етика 3.78 

Биологија  3.72 
Физичко образование 4.25 

Изборен предмет  
Унапредување на здравјето 4.29 

 
Среден успех на седмите одделенија 4.09 

 
Преку анализа на успехот по предмети во седмо одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по ликовно образование 4.47; 
-најслаб е успехот по биологија 3.72; 
-среден успех на седмо одделение е 4.09. 
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VIII oдделение 

Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 3.78 

Математика  3.04 
Англиски јазик 3.39 

Француски јазик 3.39 
Германски јазик 3.31 

Ликовно образование 4.32 
Музичко образование 4.29 

Географија  3.68 
Историја  4.07 

Граѓанско образование 4.21 
Биологија  3.67 

Физика  3.53 
Хемија 3.75 

Физичко образование 4.33 
Изборен предмет  

Проекти од информатика 4.33 
 

Среден успех на oсмо одделение 
 

3.85 

 
 
 
 
Преку анализа на успехот по предмети во осмо одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по физичко образование и изборниот предмет – проекти од 
информатика 4.33; 
-најслаб е успехот по математика 3.04; 
-среден успех на осмо одделение е 3,85. 
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IX oдделение 
Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 3.99 

Математика  2.64 
Англиски јазик 3.58 

Француски јазик 3.32 
Германски јазик 3.67 

Ликовно образование 4.36 
Музичко образование 4.16 

Географија  3.56 
Историја  3.83 

Граѓанско образование 4.11 
Биологија  3.13 

Физика  3.68 
Хемија 3.29 

Иновации 4.75 
Физичко образование 4.32 

Изборен предмет  
Проекти од информатика 4.39 

Среден успех на деветите одделенија 
 

3.79 

 
 
 
 
Преку анализа на успехот по предмети во деветто одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по изборниот предмет – проекти од информатика 4.39; 
-најслаб е успехот по матеметика 2.64;  
-среден успех на деветто одделение е 3.79. 

 
 
 

ПРЕГЛЕД 
Успехот и редовноста на учениците на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година 

во ПУ с Црник 
 
 
 

Реден бр. одделение Среден успех Реден бр. одделение Изостаноци по 
ученик 

1 I 

описно 
оценети на 
полугодие 

1 I 2.50 
2 II 2 II 31.66 
3 III 3 III 5.85 
4 IV 4 IV 52.5 
5 V 5 V 18.85 
6 VI 6 VI 8.14 
7 VII 3.24 7 VII 13.12 
8 VIII 3.83 8 VIII 9.25 
9 IX 3.63 9 IX 8.00 
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Бидејќи на полугодие бројчано се оценети само оние ученици кои учат во одделенијата во 
последниот период, од увидот на табелата јасно се гледа дека: 
-најдобро одделение по успех е VIII одделение; 
-најслабо одделение по успех е VII одделение; 
-најмногу изостаноци по ученик се забелжани вo IV oдделение; 
-најмал број на изостаноци се забележани во I одделение. 
 
Споредбено со успехот во централното училиште во ПУ с. Црник средниот успех на 
учениците е послаб, но во овој случај битно е да се напомене дека ПУ с. Црник е 
мултинационално училиште во кое што учат ученици од различни националности и тоа 
турска, ромска националност и бошњаци, при што според бројноста на учениците во 
најголем број се застапени ученици од ромска националност, потоа се учениците од турска и 
два ученика по националност бошњаци. Во ПУ с. Црник нема воопшто ученици од 
македонска националност, а исто така и во иднина нема да има ученици од македонска 
националност. 
 
 
 

ПРЕГЛЕД 
Анализа на успехот по одделенија и предмети на крајот од првото полугодие во 

учебната 2021/2022 година во ПУ с. Црник 
 

VII oдделение 
Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 3.00 

Математика  2.25 
Англиски јазик 2.87 

Француски јазик 2.62 
Ликовно образование 4.00 
Музичко образование 3.37 

Информатика  3.25 
Географија  3.25 

Историја  3.25 
Етика 4.00 

Биологија  2.25 
Физичко образование 3.75 

Изборен предмет  
Вештини за живеење 4.37 

 
Среден успех на седмо одделение 

 
3.24 

  
 
 
Преку анализа на успехот по предмети во седмо одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по ликовно образование и изборниот предмет – вештини за живеење 4.37; 
-најслаб е успехот по математика и биологија 2.25; 
-среден успех на седмо одделение е 3.24. 
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VIII oдделение 
Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 3.75 

Математика  2.75 
Англиски јазик 3.62 

Француски јазик 3.25 
Ликовно образование 4.50 
Музичко образование 4.38 

Географија  3.62 
Историја  3.75 

Граѓанско образование 4.00 
Биологија  3.62 

Физика  3.62 
Хемија 3.62 

Физичко образование 4.50 
Изборен предмет  

Вештини за живеење 4.75 
 

Среден успех на oсмо одделение 
 

3.83 

 
 
 
 
Преку анализа на успехот по предмети во осмо одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по изборниот предмет - вештини за живеење 4.75; 
-најслаб е успехот по математика 2.75; 
-среден успех на осмо одделение е 8.83. 
 
 
 

IX oдделение 
Наставен предмет Среден успех 
Македонски јазик 3.67 

Математика  2.83 
Англиски јазик 3.17 

Француски јазик 3.17 
Ликовно образование 4.83 
Музичко образование 4.00 

Географија  3.17 
Историја  3.83 

Граѓанско образование 3.83 
Биологија  3.50 

Физика  3.67 
Хемија 3.33 

Иновации 3.83 
Физичко образование 3.33 

Изборен предмет  
Проекти од информатика 4.17 

 
Среден успех на девето одделение 

 
3.63 

 
Преку анализа на успехот по предмети во деветто одделение се забележува следното: 
-најдобар е успехот по ликовно образование 4.83; 
-најслаб е успехот по математика  2.83; 
-среден успех на деветто одделение е 3.36. 
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ПРЕГЛЕД 
Анализа на редовноста  од I и V одделение на крајот од првото полугодие во учебната 2021/2022 година во ПУ с. 

Робово, ПУ с. Умлена и ПУ с. Панчарево 
 
 

ПУ с. Умлена ПУ с. Робово ПУ с.Панчарево 

 
одд 

Среден 
успех 

Изостаноци по 
ученик 

 
одд  

Среден 
успех 

Изостаноци по 
ученик 

 
одд 

Среден 
успех 

Изостаноци по 
ученик 

 
I 

описно 
оценети 

на 
полугоди

е 

 
/ 

 
I 

описно 
оценети 

на 
полугоди

е 

 
0.00 

 
I 

описно 
оценети 

на 
полугоди

е 

 
/ 

 
II 

 
/ 

 
II 

 
0.00 

 
II 

 
/ 

 
III 

 
0.00 

 
III 

 
0.00 

 
III 

 
25.00 

 
IV 

 
0.00 

 
IV 

 
/ 

 
IV 

 
/ 

 
V 

 
0.00 

 
V 

 
0.00 

 
V 

 
/ 

 
 
Во подрачните училишта во кои се изведува настава до петто одделение учениците се 
описно оценети, а бројот на изостаноци е многу мал што претставува една позитивна 
карактеристика на училиштето. 
 
Учениците од прво до третто одделение во сите периоди се оценуваат описно. Учениците од 
четврто до шесто одделение се оценуваат комбинирано, и бројчано и описно(описно на 
двете тримесечја и на полугодие, а бројчано само на крајот на учебната година) според 
Закон за основно образование. 
  
 

Активности на учениците 
 

 Училиштето ја реализира програмата „Интеграција на еколошкта едукација во 
македонскиот образовен систем“, каде што учениците за време на редовните часови 
реализираат разновидни еко содржини и еко активности во склоп на програмата, а преку еко 
одборот во кој што активна улога имаат и самите ученици се овозможуваат, поддржуваат и 
реализираат активности од самата програма.  
 Во соработка со наставниците и родителите преку проектот од МОН, учениците се 
вклучени во реализација на различни активности предвидени со програмата, како што се 
организирање на заеднички работилници, спроведување на заеднички еколошки акции, 
заедничко учество на предавања на различни теми и сл.   
 Училиштето е вклучено во проектот Антикорупциска едукација на учениците во 
основните училишта каде наставниците се задолжени да реализираат активности поврзани 
со антикорупциски содржини (квизови, театарска претсатава, литературен или ликовен 
натпревар и сл.) во конекција со предметот граѓанско образование или животни вештини. 
Исто така во склоп на предметот граѓанско образование се реализираат Отворени денови по 
ѓраѓанско образование каде што се реализираат ученички иницијативи. 
 Исто така училиштето е вклучено и во проектот Меѓуетничка интеграција во 
образованието каде што учениците на одделенскиот час или на редовните часови каде 
наставниците се во можност се запознаваат со карактеристиките на различни култури и 
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етникуми кои живеат во нашата држава. Голема би била улогата на ученичката заедница во 
склоп на овој проект доколку би се обезбедило партнер училиште, преку заедничките 
активности што би требало да се спроведат со ученичката заедница од партнер училиштето. 
Во текот на првото полугодие нашето училиште беше вклучено во реализација на проектот 
„Редовно на часови“ – акција за вклучување на Ромите во основното образование, 
финансиски поддржан од Делегација на Европската Унија, а спроведен од Фондацијата 
Отворено општество – Македонија заедно со Фондацијата за образовни и културни 
иницијативи Чекор по чекор и Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас, во 
соработка со Министерството за образование и наук на РСМ. Согласно предвидените 
активности во рамки на проектот беа реализирани повеќе работилници по повеќе предмети 
со вклученост на речиси сите ученици од училиштето. 
Учениците од нашето училиште зедоа и активно учество во Новогодишниот концерт кој беше 
организиран од Домот на културата. 
 Ученичкиот парламент организира разновидни активности и акции од хуманитарен 
карактер, во зависност од потребите и спецификите на превземената активност. 
 Оваа учебна година со оглед на ситуацијата, период на пандемија, каде што 
учениците иако следат настава со физичко присуство во училиштето, согласно протоколите 
треба да одржува социјална дистанца, па голем дел од планираните и предвидени 
активности не се во можност да се реализираат.  
 
Секој чекор кој го правиме е чекор повеќе кој не води напред. Малите неуспеси не не 
обесхрабруваат туку ни даваат поттик да одиме напред со нови сили, поголем мотивив за 
постигнување на подобри резултати. 
  
Наш интерес е секој воспитно – образовен предизвик да го ставиме во функција на 
ученикот, родителот, заедницата и локалната средина. 
 
 

„Образованието е фундаментално човеково право. Тоа им пружа на децата, 
младите и возрасните моќ критички да размислуваат, да прават избор и да си го 

подобрат животот.“ 
 
 

                                                                            Училишен одбор при 
                                                                                     ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево 
                                                                                                        Претседател 
                                                                                      ____________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на завршна сметка на  
OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2021 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/15                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2021 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ООУ ,,Ванчо 

Китанов,, - Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 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.08-372/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на завршна сметка на 
ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 
2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/16                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 година  
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево за 2021 година. 
 
 

Член 2 
Завршната сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 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.08-373/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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          Период   Контролор 

 
           

     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0 1 1 0 0 5 7 7 8 7 1 4  
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 1

0 
11  1

2 
1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

 

 Вид. 
раб. 

 Идентификационен 
број 

 Резервни кодекси 

 
Назив на субјектотОУ ДК ,,ЈАНЕ САНДАНСКИ,, 
Адреса, седиште и телефон ул.,,Маршал Тито,,бб Пехчево, 033/441-128 
Единствен даночен број   4001975101682 
 
(корисници на средства од Буџетот) 
ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
во текот на годината - Биланс на приходите и расходите 
                                      од 1 јануари до31.12.2021година 
                                                                                                                 
                                                                                                                                      (во денари) 

 
Ред.
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
П О З И Ц И Ј А  

Ознака  
на АОП  

И   з   н о   с 

Претходна  
година 

Тековна  
година 

1 2 3 4 5 6 
  РАСХОДИ: 

I.  ТЕКОВНИ РАСХОДИ   
(002+007+012+020+024+029+033+039)  

001 

 
 

4256 

 
 

6488 

  а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ  
        (од 003 до 006)  002   

1. 401  Плати и надоместоци  003   

2.  402  Придонеси за социјално осигурување  
 

004   

3. 403  Останати придонеси од плати  005   

4. 404 Надоместоци 006   

  б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ 
РАСХОДИ (од 008 до 011) 007   

5. 411 Финансирање на нови програми и 
потпрограми 008   

6. 412 Постојана резерва (непредвидливи 
расходи) 009   

7. 413 Тековни резерви (разновидни расходи) 010   

8. 414 Резерви за капитални расходи 011   

  в) СТОКИ И УСЛУГИ  
(од 013 до 019)  012  

4256 
 

6488 
9. 420  Патни и дневни расходи  013   
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10. 421  Комунални услуги, греење, комуникација 
и транспорт  014 36  

 
 
Ред. 
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

Ознака 
на АОП 

 
 

И   з   н о   с 

 
Претходна 

година  

 
Тековна  
година  

1 2 3 4 5 6 
11. 423 Материјали и ситен инвентар 015  188 

12. 424 Поправки и тековно одржување 016   

13. 425 Договорни услуги 017 4220 6300 
14. 426 Други тековни расходи  018   

15. 427 Привремени вработувања 019   

  
 г)  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО    

ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 
 ( од 021 до 023)                      

020 
  

16. 431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 021   

17. 432 Трансфери до Агенцијата за вработување  022   

18. 433 Трансфери до Фондот за здравствено 
осигурување 023   

  д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                   
(од 025 до 028) 024   

19. 441 Дотации од ДДВ 025   
20. 442 Наменски дотации 026   
21. 443 Блок дотации 027   

22. 444 Дотации за делегирани одделни 
надлежности 028 

  

  ѓ)   КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                              
(од 030 до 032)  029   

23. 451 Каматни  плаќања кон нерезидентни 
кредитори  030   

24. 452 Каматни  плаќања кон домашни кредитори  031   

25. 453 Каматни  плаќања кон други нивоа на власт 032   

  е)  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                             
(од 034 до 038) 033   

26. 461 Субвенции за јавни претпријатија 034   

27. 462 Субвенции за приватни претпријатија 035   
28. 463 Трансфери до невладини организации 036   

29. 464 Разни трансфери 037   

30. 465 Исплати по извршни исправи 038   

  ж)  СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                             
(од 040 до 043) 039   
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31. 471 Социјални надоместоци 040   

32. 472 Плаќања на бенефиции од Фондот за 
ПИОМ 041   

33. 473 Плаќање на надоместоци од Агенцијата за 
вработување 042   

34. 474 Плаќање на надоместоци од Фондот за 
здравствено осигурување 043   

 
Ред. 
бр. 
 
 
 
.  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

 
Ознака 
на АОП  

 
                   И   з   н о   с 

 
 

Претходна 
година  

 
Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  
  II.  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

 (од 045 до 054)  044 
  

35. 480 Купување на опрема и машини  045   

36. 481 Градежни објекти  046   

37. 482 Други градежни објекти 047   

38. 483 Купување на мебел 048   

39 484 Стратешки стоки и други резерви 049   

40. 485 Вложувања и нефинансиски средства  050   

41. 486 Купување на возила  051   

42. 487 Капитални трансфери 
до вонбуџетски фондови  052   

43. 488 Капитални дотации до ЕЛС  053   

44. 489 Капитални субвенции за претпријатија и 
невладини организации 054   

  III.  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА                       
(од 056 до 058)  055   

45. 491 Отплата на главнина до нерезидентни 
кредитори  056   

46. 492 Отплата на главнина кон домашни 
институции  057   

47. 493 Отплата на главнина до други нивоа на 
власт 058   

  А.ВКУПНО РАСХОДИ                       
 (001 + 044 + 055)  059 4256 6488 

  
Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ       
     (103 минус 059)  

060 
 

6865 
 

4877 

48. 
811,     

812 и 
813 

В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ  
ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА  
ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД  
ОДАНОЧУВАЊЕ  

061 
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Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-

ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ   
     (060 минус 061)  

062 
6865 4877 

  
Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО 

ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-
ДОБИВКАТА (од 064 до 066)  

063 
 

6865 
4877 

49. 830 За покривање на загуба  
 

064   

50. 831 За поврат во буџетот односно фондот  065   

51. 833 За пренос во наредната година  066 6865 4877 

 
Ред. 
бр. 
 
 
 
.  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

 
Ознака 
на АОП 

 
              И   з   н о   с 
 

Претходна 
година  

Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  

  
Ѓ.    ВКУПНО  
       (059+060) = 105  
       ако 061 е поголемо од 060 
      тогаш  (059+061) = 105 

067 

 
 

11121 

 
 

11365 

  
       П Р И X О Д И: 
 
I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ  
    (од 069 до 076)  

068 
  

52. 711 Данок од доход, од добивка и 
од капитални добивки  069   

53. 712 Придонеси за социјално осигурување 070   
54. 713 Даноци од имот  071   
55. 714 Домашни даноци на стоки и услуги  072   

56. 715 Данок од меѓународна трговија и 
трансакции (царини и давачки)  073   

57. 716 Еднократни посебни такси 074   

58. 717 Даноци на специфични услуги  075   

59. 718  Такси за користење или дозволи за  
  вршење на дејност  076   

  
 
II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
 (од 078 до 082)  

077 
11121 11365 

60. 721 Претприемачки приход и приход од имот  078   

61. 722 Глоби, судски и административни такси  079   

62. 723 Такси и надоместоци  080 11121 4500 

63. 724 Други владини услуги  081  6865 
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64. 725 Други неданочни приходи  082   

  III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ  
(од 083 до 087)  083 

  

65. 731 Продажба на капитални средства  084   

66. 732 Продажба на стоки  085   

67. 733 Продажба на земјиште и нематеријални 
вложувања  086   

68. 734 Приходи од дивиденди  087   

  IV.  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ         
         (од 089 до 092)  088   

 
 
Ред. 
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка  
 
 

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 
 

Ознака 
на АОП  

           И   з   н о   с 
 

 
 

 
 Претходна 

година  
Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  
69. 741 Трансфери од други нивоа на власт 089   
70. 742 Донации од странство 090   

71 743 Капитални донации 091   
72. 744 Тековни донации 092   

  V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ  
    (од 094 до 096)  093 

  

73. 751 Краткорочни позајмици од земјата  
 

094   
74. 753 Долгорочни обврзници  095   
75. 754 Друго домашно задолжување  096   

  VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО  
      (од 098 до 100)  097 

  

76. 761 Меѓународни развојни агенции  098   
77. 762 Странски влади  099   
78. 769 Други задолжувања во странство  100   

79. 771 
VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 
Продажба на хартии од вредност  

101 
  

80. 781 VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ  
Приходи од наплатени дадени заеми  102 

  

  А.   ВКУПНО ПРИХОДИ 
(068+077+083+088+093+097+101+102)  103 

 
11121 

 
11365 
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81. 890 Б.   НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
      (059+ 061 минус 103)  104 

  

  В.   ВКУПНО:       
     (103+104 = 067)  105  

11121 
 

11365 

82.  
Г.    ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: 
Просечен број на вработени врз основа 
на часовите на работа во 
пресметковниот период (цел број)  

106 

  

 
                              
           

Период 
  Контролор 

 
           

     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0. 1 1 0 0 5 7 7 8 7 1 4  
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

 Вид 
работа   

 Идентификационен број 
(EMБС) 

 Резервни кодекси 

                              
 
Назив на субјектот  ОУ ДК ,,ЈАНЕ САНДАНСКИ,,-самофинансирачки активнопсти 
Адреса, седиште и телефон ПХЧЕВО, ,,МАРШАЛ ТИТО,, бб , 033/441-128 
Адреса за е-пошта ______________________________________________ 
Единствен даночен број 4001975101682 

 
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) 

во периодот  од 01.01 до 31.12. 2021 година 
 

 
 НКД  

  (Национална класификација на дејности) 
  

 
 
 

Остварени 
 приходи  

(во денари)3 

  

Ред. 
 бр. 

 
Класа1 

 
Назив2 

 
1.           90.04 ДЕЈНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ 11365 
2.    

3.    

4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
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9.    
10.    

11.    
12.    
13.    

    
НКД 

(Национална класификација на дејности) Остварени      приходи 
(во денари) 3 

Ред. 
 бр. 

 
Класа1 

 
Назив2 

  

14.    

15.    

16.    

17.      

18.     
  
  

 
1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.  
2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот  остварува  приход. 
3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности. 
 
 
РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) 
 

9 0 0 4 
                        Од  самофинансирачки активности 
 
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____________________________________ДЕЈНОСТ-  
 

    
(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) 

 
Лице одговорно за составување на образецот: 
 
Име и презиме Милка  Кацарска 
 
Потпис _____________________________ 
 
Во Пехчево 

  М.П.* Име и презиме на законскиот застапник 
На ден  31.12.2021 год.                Валентина Веселинска 
         
 
        Потпис __________________________ 
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Назив на субјектотОУ ДК ,,ЈАНЕ  САНДАНСКИ,,     БИЛАНС  НА  СОСТОЈБА 
Адреса, седиште и телефон  Пехчево. ,,Маршал Тито,, бб , 033/441-128 
Единствен даночен број 4001975101682       на ден    31.12.2021 година 
Назив на корисникот-самофинансирачки активности 
 
 

      (во денари) 
 

Ред.б
р. 
 
 
 
 

 
Група на  

сметки или 
сметка 

 

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

И   з   но   с 

Претходна  
година 

Тековна година 
 Бруто Исправка на вредност Нето 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  А) АКТИВА:  ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 
(112+113+114+122+123) 

111     

1. 00 I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 112     

2. 010,011,012 и 
015 

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 
(од 115 до 121 

113     

  III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) 114     

3. 
020 и 029д 

Градежниобјекти 115     

4. 021 и 029д Станови и деловниобјекти 116         

 
Ред.б

р. 

 
Група на  

сметки или 
 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

Износ 

Претходна Тековнагодина 
 

                
          Период   Контролор 

 
     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0 1 1 0 0 5 7 7 8 7 1 4 
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Вид. 

раб. 
 Идентификационен број  Резервни кодекси 
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сметка 
 

година Бруто Исправканавредност Нето 
(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5. 022 и 029 Опрема 117     

6. 023 и 029д Повеќегодишнинасади 118     

7. 024 и 029д Основностадо 119     

8. 
025 и 029 

Другиматеријалнисредства 120     

9. 026 и 029д Авансизаматеријалнисредств 121     

10. 030 III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  ВО ПОДГОТОВКА 122     

11. 04 IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ 
ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА 

123     

  Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 
(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) 

124 24865 22877  22877 

  I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) 125 24865 22877  22877 

12. 100 Сметка 126 24864  22877    22877  

13. 101 Благајна 127         

14. 102 Издвоенипаричнисредства 128         

15. 103 Отворениакредитиви 129         

16. 104 Девизнасметка 130         

17. 105 Девизниакредитиви 131         

18. 106 Девизнаблагајна 132         

 
Ред.б

 
Група на  

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП И   з   но   с 
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р. 
 
 
 
 

сметки или 
сметка 

 Претходна  
година 

Тековна година 
 Бруто Исправка на вредност Нето 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 108 Другипаричнисредства 133         

20. 11 II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 134         

  III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) 135         

21. 120 Побарувањаодбуџетот 136         

22. 121 Побарувањаодфондот 137         

23. 122 и 129д Побарувањаодкупувачивоземјата 138         

24. 123 и 129д Побарувањаодкупувачивостранство 139         

25. 13 IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 
КАУЦИИ 

140         

26. 14 V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА 141         

27. 15 VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 142         

28. 16 VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 143         

29. 17 VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ 

144         

30. 190 до 197 IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 145         

31. 198 Другиактивнивременскиразгарничувања 146     

  В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР (148 до 153) 

147      

32. 31 Материјали 148         
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Ред.б

р. 
 
 
 
 

 
Група на  

сметки или 
сметка 

 

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

И   з   но   с 

Претходна  
година 

Тековна година 
 Бруто Исправка на вредност Нето 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33. 32 Резервниделови 149         

34. 36 Ситенинвентар 150       

35. 60 Производство 151         

36. 63 Готовипроизводи 152         

37. 65,66 и 67 Стоки, аванси, депозити и кауции 153         

  Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ 
КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157) 

154         

38. 090 Непокриенирасходиодпоранешнигодини 155         

39 092 Непокриенирасходи 156         

40. 095 Применидолгорочникредити и заеми 157         

41. 08 III. ДРУГИ СРЕДСТВА 158         

  ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) 159 24865 22877  22877 

42. 990 до 994 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА 160         
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Ред.    
бр. 

 
 
 
 

Група на  
сметки или 

сметка 
П О З И Ц И Ј А Ознака 

на АОП 

И   з   но   с 

Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 

 I. ПАСИВА:  ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
(162+163) 

161   

43. 900 Државен -јавенкапитал 162   

44. 901 Останаткапитал(залихинаматеријали, резервниделови, 
ситенинвентар и хартииодвредност 

163     

45. 91 II Ревалоризационарезерва 164     

  III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) 165     

46. 920 Обврскиподолгорочникредити 166     

47. 922 Вложувањаодстранскилица 167     

48. 923 Кредитиодбанкивоземјата 168     

49. 924 Другикредитивоземјата 169     

50. 925 Кредитиодстранство 170     

51. 927 Долгорочниобврскизаприменидепозити и кауции 171     

52. 928 Другидолгорочниобврски 172     

  IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  
(174+175+180+181+189+195+196+197+198) 

173 24865 22877 

53. 21 а) Краткорочниобврскипоосновнахартииодвредност 174     
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Ред.    
бр. 

 
 
 
 

Група на  
сметки или 

сметка 
П О З И Ц И Ј А Ознака 

на АОП 

И   з   но   с 

Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 

  б) Краткорочниобрскиспремадобавувачи (176 до 179) 175     

54. 220 Обврскиспремадобавувачивоземјата 176     

55. 221 Обврскиспремадобавувачивостранство 177     

56. 224 Обврскиспремадобавувачизанефактуриранистоки, 
материјали и услуги 

178     

57. 225 Обврскиспремадобавувачи - граѓани 179     

58. 23 в) Примениаванси, депозити и кауции 180     

 
 г) Краткорочнифинасискиобврски (182 до 188) 181     

59. 240 Обврскиодзаедничкоработењесосубјектите 182     

60. 241 Обврскизакредитивоземјата 183     

61. 242 Обврскизакредитивостранаство 184     

62. 243 Обврскизавложенисредствавоземјата 185     

63. 245 Другикраткорочнифинасискиобврски 186     

64. 246 Обврскиспремаработниците 187     

65. 247 Обврскипозапирањенаработниците 188     
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Ред.    
бр. 

 
 
 
 

Група на  
сметки или 

сметка 
П О З И Ц И Ј А Ознака 

на АОП 

И   з   но   с 

Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 

  д) Обврскиспремадржавата и другиинституцииза  (190 
до 194) 

189     

66. 250 Обврскизаданокнадодаденавредност 190     

 251 Обврскизаакцизи 191     

67. 252 Обврскизацарини и царинскидавачки 192     

68. 253 Обврскизаданоци и придонесиподоговорзадело и 
авторскодело 

193     

69. 
255 Обврскизадругиданоци и придонеси 194     

70. 26 ѓ) Финасиски и пресметковниодноси 195     

71 27 е) Обврскизаданоци и придонесиоддобивка 196     

72. 28 ж) Краткорочниобврскизаплати и 
другиобврскиспремавработените 

197   

73. 29 з) Пасивнивременскиразграничувања 198 24865 22877 

74. 98 IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА   
Изворинадругисредства 

199   

  ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) 200 24865 22877 

75. 955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 201     

Во  Пехчево            Лице одговорно засоставување на билансот              М.П.                  Раководител  

Наден   31.12.2021 год.                 Милка Kацарска                                                            Валентина Веселинска 
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Назив на субјектотОУ ДК ,,ЈАНЕ  САНДАНСКИ,,     БИЛАНС  НА  СОСТОЈБА 
Адреса, седиште и телефон  Пехчево. ,,Маршал Тито,, бб , 033/441-128 
Единствен даночен број 4001975101682       на ден    31.12.2021 година 
Назив на корисникот 

      (во денари) 
 

Ред.б
р. 
 
 
 
 

 
Група на  

сметки или 
сметка 

 

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

И   з   но   с 

Претходна  
година 

Тековна година 
 Бруто Исправка на вредност Нето 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  А) АКТИВА:  ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА 
(112+113+114+122+123) 

111 195162 511307 285971 225336 

1. 00 I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 112     

2. 010,011,012 и 
015 

II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 
(од 115 до 121 

113     

  III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) 114 195162 511307 285971 225336 

3. 
020 и 029д 

Градежниобјекти 115 62000 179549 79279 100270 

4. 021 и 029д Станови и деловниобјекти 116         

 
Ред.б

р. 
 
 
 
 

 
Група на  

сметки или 
сметка 

 

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

Износ 

Претходна 
година 

Тековнагодина 
 Бруто Исправканавредност Нето 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                
          Период   Контролор 

 
     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0 1 1 0 0 5 7 9 0 3 1 9 
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
 Вид. 

раб. 
 Идентификационен број  Резервни кодекси 
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5. 022 и 029 Опрема 117 133162 331758 206692 125066 

6. 023 и 029д Повеќегодишнинасади 118     

7. 024 и 029д Основностадо 119     

8. 
025 и 029 

Другиматеријалнисредства 120     

9. 026 и 029д Авансизаматеријалнисредств 121     

10. 030 III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА  ВО ПОДГОТОВКА 122     

11. 04 IV.ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ 
ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА 

123     

  Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА 
(125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) 

124 97311 97630  97630 

  I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) 125     

12. 100 Сметка 126         

13. 101 Благајна 127         

14. 102 Издвоенипаричнисредства 128         

15. 103 Отворениакредитиви 129         

16. 104 Девизнасметка 130         

17. 105 Девизниакредитиви 131         

18. 106 Девизнаблагајна 132         

 
Ред.б

р. 
 
 
 
 

 
Група на  

сметки или 
сметка 

 

 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

И   з   но   с 

Претходна  
година 

Тековна година 
 Бруто Исправка на вредност Нето 

(6-7) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

19. 108 Другипаричнисредства 133         

20. 11 II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 134         

  III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139) 135         

21. 120 Побарувањаодбуџетот 136         

22. 121 Побарувањаодфондот 137         

23. 122 и 129д Побарувањаодкупувачивоземјата 138         

24. 123 и 129д Побарувањаодкупувачивостранство 139         

25. 13 IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И 
КАУЦИИ 

140         

26. 14 V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА 141         

27. 15 VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ 142         

28. 16 VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ 143         

29. 17 VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ 

144         

30. 190 до 197 IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА 145         

31. 198 Другиактивнивременскиразгарничувања 146 97311 97630  97630 

  В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН 
ИНВЕНТАР (148 до 153) 

147      

32. 31 Материјали 148         

 
Ред.б

р. 

 
Група на  

сметки или 
 
П О З И Ц И Ј А 

Ознака 
на АОП 

И   з   но   с 

Претходна  Тековна година 
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сметка 
 

година Бруто Исправка на вредност Нето 
(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33. 32 Резервниделови 149         

34. 36 Ситенинвентар 150       

35. 60 Производство 151         

36. 63 Готовипроизводи 152         

37. 65,66 и 67 Стоки, аванси, депозити и кауции 153         

  Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ 
КРЕДИТИ И ЗАЕМИ(155 до 157) 

154         

38. 090 Непокриенирасходиодпоранешнигодини 155         

39 092 Непокриенирасходи 156         

40. 095 Применидолгорочникредити и заеми 157         

41. 08 III. ДРУГИ СРЕДСТВА 158         

  ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) 159 292473 608937 285971 322966 

42. 990 до 994 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА 160         

     

     

   
 
 

  

     

     

Ред.    Група на  П О З И Ц И Ј А Ознака И   з   но   с 
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бр. 
 
 
 
 

сметки или 
сметка 

на АОП Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 

 I. ПАСИВА:  ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА 
(162+163) 

161 
 

195162 
 

225336 

43. 900 Државен -јавенкапитал 162 195162 225336 

44. 901 Останаткапитал(залихинаматеријали, резервниделови, 
ситенинвентар и хартииодвредност 

163     

45. 91 II Ревалоризационарезерва 164     

  III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172) 165     

46. 920 Обврскиподолгорочникредити 166     

47. 922 Вложувањаодстранскилица 167     

48. 923 Кредитиодбанкивоземјата 168     

49. 924 Другикредитивоземјата 169     

50. 925 Кредитиодстранство 170     

51. 927 Долгорочниобврскизаприменидепозити и кауции 171     

52. 928 Другидолгорочниобврски 172     

  IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ  
(174+175+180+181+189+195+196+197+198) 

173 97311 97630 

53. 21 а) Краткорочниобврскипоосновнахартииодвредност 174     
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Ред.    
бр. 

 
 
 
 

Група на  
сметки или 

сметка 
П О З И Ц И Ј А Ознака 

на АОП 

И   з   но   с 

Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 

  б) Краткорочниобрскиспремадобавувачи (176 до 179) 175     

54. 220 Обврскиспремадобавувачивоземјата 176     

55. 221 Обврскиспремадобавувачивостранство 177     

56. 224 Обврскиспремадобавувачизанефактуриранистоки, 
материјали и услуги 

178     

57. 225 Обврскиспремадобавувачи - граѓани 179     

58. 23 в) Примениаванси, депозити и кауции 180     

 
 г) Краткорочнифинасискиобврски (182 до 188) 181     

59. 240 Обврскиодзаедничкоработењесосубјектите 182     

60. 241 Обврскизакредитивоземјата 183     

61. 242 Обврскизакредитивостранаство 184     

62. 243 Обврскизавложенисредствавоземјата 185     

63. 245 Другикраткорочнифинасискиобврски 186     

64. 246 Обврскиспремаработниците 187     

65. 247 Обврскипозапирањенаработниците 188     

Ред.    Група на  П О З И Ц И Ј А Ознака И   з   но   с 
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бр. 
 
 
 
 

сметки или 
сметка 

на АОП Претходна 
година(почетна 

состојба) (тековна 
година) 

Износ на денот на 
билансирање 

1 2 3 4 5 6 

  д) Обврскиспремадржавата и другиинституцииза  (190 
до 194) 

189     

66. 250 Обврскизаданокнадодаденавредност 190     

 251 Обврскизаакцизи 191     

67. 252 Обврскизацарини и царинскидавачки 192     

68. 253 Обврскизаданоци и придонесиподоговорзадело и 
авторскодело 

193     

69. 
255 Обврскизадругиданоци и придонеси 194     

70. 26 ѓ) Финасиски и пресметковниодноси 195     

71 27 е) Обврскизаданоци и придонесиоддобивка 196     

72. 28 ж) Краткорочниобврскизаплати и 
другиобврскиспремавработените 

197 97311 97630 

73. 29 з) Пасивнивременскиразграничувања 198    

74. 98 IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА   
Изворинадругисредства 

199    

  ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) 200 292473 322966 

75. 955 до 999 ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА 201     

Во  Пехчево            Лице одговорно засоставување на билансот              М.П.                  Раководител  

Наден   31.12.2021 год.                 Милка Kацарска                                                            Валентина Веселинска 
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          Период   Контролор 

 
           

     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0 1 1 0 0 5 7 9 0 3 1 9  
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 1

0 
11  1

2 
1
3 

1
4 

1
5 

16 1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

 

 Вид. 
раб. 

 Идентификационен 
број 

 Резервни кодекси 

 
 
Назив на субјектотОУ ДК ,,ЈАНЕ САНДАНСКИ,, 
Адреса, седиште и телефон ул.,,Маршал Тито,,бб Пехчево, 033/441-128 
Единствен даночен број   4001975101682 

 
(корисници на средства од Буџетот) 

ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
во текот на годината - Биланс на приходите и расходите 

                                      од 1 јануари до31.12.2021година 
                                                                                                                                                                                                                             

(во денари) 
 
Ред.
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
П О З И Ц И Ј А  

Ознака  
на АОП  

И   з   н о   с 

Претходна  
година 

Тековна  
година 

1 2 3 4 5 6 
  РАСХОДИ: 

I.  ТЕКОВНИ РАСХОДИ   
(002+007+012+020+024+029+033+039)  

001 

 
 

1062077 

 
 

1405443 

  а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ  
        (од 003 до 006)  002 893738 1162633 

1. 401  Плати и надоместоци  003 638622 840125 

2.  402  Придонеси за социјално осигурување  
 

004 252116 322508 

3. 403  Останати придонеси од плати  005   

4. 404 Надоместоци 006 3000  

  б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ 
РАСХОДИ (од 008 до 011) 007   

5. 411 Финансирање на нови програми и 
потпрограми 008   

6. 412 Постојана резерва (непредвидливи 
расходи) 009   

7. 413 Тековни резерви (разновидни расходи) 010   

8. 414 Резерви за капитални расходи 011   

  в) СТОКИ И УСЛУГИ  
(од 013 до 019)  012  

168339 
 

227810 
9. 420  Патни и дневни расходи  013 260  

10. 421  Комунални услуги, греење, комуникација 
и транспорт  014 64233 68699 
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Ред. 
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

Ознака 
на АОП 

 
 

И   з   н о   с 

 
Претходна 

година  

 
Тековна  
година  

1 2 3 4 5 6 
11. 423 Материјали и ситен инвентар 015 49845                     62665 

12. 424 Поправки и тековно одржување 016 5624 6686 

13. 425 Договорни услуги 017 44967 85260 
14. 426 Други тековни расходи  018 3410 4500 

15. 427 Привремени вработувања 019   

  
 г)  ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО    

ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ 
 ( од 021 до 023)                      

020 
  

16. 431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 021   

17. 432 Трансфери до Агенцијата за вработување  022   

18. 433 Трансфери до Фондот за здравствено 
осигурување 023   

  д) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС                                   
(од 025 до 028) 024   

19. 441 Дотации од ДДВ 025   
20. 442 Наменски дотации 026   
21. 443 Блок дотации 027   

22. 444 Дотации за делегирани одделни 
надлежности 028 

  

  ѓ)   КАМАТНИ ПЛАЌАЊА                              
(од 030 до 032)  029   

23. 451 Каматни  плаќања кон нерезидентни 
кредитори  030   

24. 452 Каматни  плаќања кон домашни кредитори  031   

25. 453 Каматни  плаќања кон други нивоа на власт 032   

  е)  СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ                             
(од 034 до 038) 033   

15000 
 
 

26. 461 Субвенции за јавни претпријатија 034   

27. 462 Субвенции за приватни претпријатија 035   
28. 463 Трансфери до невладини организации 036   

29. 464 Разни трансфери 037  15000 

30. 465 Исплати по извршни исправи 038   

  ж)  СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ                             
(од 040 до 043) 039   

31. 471 Социјални надоместоци 040   

32. 472 Плаќања на бенефиции од Фондот за 
ПИОМ 041   

33. 473 Плаќање на надоместоци од Агенцијата за 
вработување 042   
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34. 474 Плаќање на надоместоци од Фондот за 
здравствено осигурување 043   

 
Ред. 
бр. 
 
 
 
.  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

 
Ознака 
на АОП  

 
                   И   з   н о   с 

 
 

Претходна 
година  

 
Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  
  II.  КАПИТАЛНИ РАСХОДИ                        

 (од 045 до 054)  044 
 

94000 
 

67270 

35. 480 Купување на опрема и машини  045 32000 22800 

36. 481 Градежни објекти  046 62000 44470 

37. 482 Други градежни објекти 047   

38. 483 Купување на мебел 048   

39 484 Стратешки стоки и други резерви 049   

40. 485 Вложувања и нефинансиски средства  050   

41. 486 Купување на возила  051   

42. 487 Капитални трансфери 
до вонбуџетски фондови  052   

43. 488 Капитални дотации до ЕЛС  053   

44. 489 Капитални субвенции за претпријатија и 
невладини организации 054   

  III.  ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА                       
(од 056 до 058)  055   

45. 491 Отплата на главнина до нерезидентни 
кредитори  056   

46. 492 Отплата на главнина кон домашни 
институции  057   

47. 493 Отплата на главнина до други нивоа на 
власт 058   

  А.ВКУПНО РАСХОДИ                       
 (001 + 044 + 055)  059 1156077 1472713 

  
Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-

ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ       
     (103 минус 059)  

060 
  

48. 
811,     

812 и 
813 

В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ  
ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА  
ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД  
ОДАНОЧУВАЊЕ  

061 

  

  
Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-

ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ   
     (060 минус 061)  

062 
  

  
Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО 

ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-
ДОБИВКАТА (од 064 до 066)  

063 
  

49. 830 За покривање на загуба  
 

064   

50. 831 За поврат во буџетот односно фондот  065   
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51. 833 За пренос во наредната година  066   

 
Ред. 
бр. 
 
 
 
.  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка   

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 

 
Ознака 
на АОП 

 
              И   з   н о   с 
 

Претходна 
година  

Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  

  
Ѓ.    ВКУПНО  
       (059+060) = 105  
       ако 061 е поголемо од 060 
      тогаш  (059+061) = 105 

067 

 
 

1156077 

 
 

1472713 
 

  
       П Р И X О Д И: 
 
I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ  
    (од 069 до 076)  

068 
  

52. 711 Данок од доход, од добивка и 
од капитални добивки  069   

53. 712 Придонеси за социјално осигурување 070   
54. 713 Даноци од имот  071   
55. 714 Домашни даноци на стоки и услуги  072   

56. 715 Данок од меѓународна трговија и 
трансакции (царини и давачки)  073   

57. 716 Еднократни посебни такси 074   

58. 717 Даноци на специфични услуги  075   

59. 718  Такси за користење или дозволи за  
  вршење на дејност  076   

  
 
II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ 
 (од 078 до 082)  

077 
  

60. 721 Претприемачки приход и приход од имот  078   

61. 722 Глоби, судски и административни такси  079   

62. 723 Такси и надоместоци  080   

63. 724 Други владини услуги  081   

64. 725 Други неданочни приходи  082   

  III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ  
(од 083 до 087)  083 

  

65. 731 Продажба на капитални средства  084   

66. 732 Продажба на стоки  085   

67. 733 Продажба на земјиште и нематеријални 
вложувања  086   

68. 734 Приходи од дивиденди  087   
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  IV.  ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ         
         (од 089 до 092)  088 1156077 1472713 

         
 
Ред. 
бр. 
 
 
 
  

 
Група 
на  
сметки 
или 
сметка  
 
 

 
 

П О З И Ц И Ј А 
 
 

Ознака 
на АОП  

           И   з   н о   с 
 

 
 

 
 Претходна 

година  
Тековна  
година  

1 2 3  4  5  6  
69. 741 Трансфери од други нивоа на власт 089 1156077 1472713 
70. 742 Донации од странство 090   

71 743 Капитални донации 091   
72. 744 Тековни донации 092   

  V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ  
    (од 094 до 096)  093 

  

73. 751 Краткорочни позајмици од земјата  
 

094   
74. 753 Долгорочни обврзници  095   
75. 754 Друго домашно задолжување  096   

  VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО  
      (од 098 до 100)  097 

  

76. 761 Меѓународни развојни агенции  098   
77. 762 Странски влади  099   
78. 769 Други задолжувања во странство  100   

79. 771 
VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД 

ВРЕДНОСТ 
Продажба на хартии од вредност  

101 
  

80. 781 VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ  
Приходи од наплатени дадени заеми  102 

  

  А.   ВКУПНО ПРИХОДИ 
(068+077+083+088+093+097+101+102)  103 

 
1156077 

 
1472713 

81. 890 Б.   НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ 
      (059+ 061 минус 103)  104 

  

  В.   ВКУПНО:       
     (103+104 = 067)  105  

1156077 
 

1472713 

82.  
Г.    ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: 
Просечен број на вработени врз основа 
на часовите на работа во 
пресметковниот период (цел број)  

106 

 
2 

 
2 
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Период 
   Контролор 

 
           

     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0 1 1 0 0 5 7 9 0 3 1 9  
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 1

3 
14 1

5 
16 17 1

8 
1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

24 2
5 

26  

 Вид 
работа 

 Идентификационен број 
(ЕМБС) 

 Резервни кодекси 

                              
Назив на субјектот ОУ  ДК  ,,ЈАНЕ САНДАНСКИ,, 
Адреса, седиште и телефон  ПЕХЧЕВО, ,,Маршал Тити,, бб , 033/441-128 
Адреса за е-пошта______________________________________________ 
Единствен даночен број 4001975101682 
 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ  
                                                         за државна евиденција за корисниците на средства  
                                                                                    од Буџетот на фондовите 
                                                                                                (во денари 

Ред. 
бр. 

Група на сметки, сметка 
д=дел Позиција Ознака на 

АОП 
   Износ    

Претходна  
година Тековна година    

1 2 3 4 5 6    

  А.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА        

1. 000 Набавна вредност на основачки издатоци  601      
2. 008д Вредносно усогласување 

(ревалоризација) на основачки издатоци 
602      

3. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на 
основачки издатоци 

603      

4.  Сегашна вредност на основачки издатоци  
(< или = на АОП 112 од БС) 

604      

5. 001 Набавна вредност на издатоци во 
истражувања и развој  

605      

5.1.  Плата и надоместоци на плата на 
вработените кои директно работат на 
истражувања и развој  

606      

5.2.  Трошоци за материјали и услуги1 
користени или потрошени при 
истражувања и развој  

607      

Ред. 
бр. 

Група на сметки, сметка 
д=дел  Позиција Ознака на 

АОП 
 Износ 

   

Претходна  
година 

Тековна  
година 

   

1 2 3 4 5 6    

5.3.  
Амортизација на недвижности, постројки и 
опрема користени при истражувања и 
развој  

608   
   

5.4.  Амортизација на патенти и лиценци  
користени при истражувања и развој  609   

   

                                                 
1  Tрошоци за суровини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа,  трошоци за резервни делови и 
материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот за сопствени цели. 
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6. 008д 
Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на издатоци во 
истражување и развој  

610   
   

7. 009д 
Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на издатоци во истражување и 
развој 

611   
   

8.  Сегашна вредност на издатоци за 
истражување и развој 
(< или = на АОП 112 од БС) 

612      

9. 002д Набавна вредност на патенти, лиценци, 
концесии и други права 

613      

10. 008д Вредносно усогласување  
(ревалоризација) на патенти, лиценци, 
концесии и други права 

614      

11. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на патенти, лиценци, концесии 
и други права 

615      

12.  Сегашна вредност на патенти, лиценци, 
концесии и други права 
(< или = на АОП 112 од БС) 

616      

13. 002д Набавна вредност на софтвер со лиценца 617      
14. 008д Вредносно усогласување 

(ревалоризација) на софтвер со лиценца 
618      

15. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на софтвер со лиценца 

619      

16.  Сегашна вредност на софтвер со лиценца  
(< или = АОП 112 од БС) 

620      

17. 002д Набавна вредност  на софтвер развиен за 
сопствена употреба  
 
 
 
 

621      

Ред. 
бр. 

Група на сметки, сметка 
д=дел Позиција 

Ознака на 
АОП 

 Износ    

Претходна  
година 

Тековна година    

1 2 3 4 5 6    
18. 008д Вредносно усогласување 

(ревалоризација) на софтвер  развиен за 
сопствена употреба 
 

622      

19. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на софтвер  развиен за 
сопствена употреба 

623      

20.  Сегашна вредност на софтвер развиен за 
сопствена употреба 
(< или = АОП 112 од БС) 

624      

21. 002д Набавна вредност на  набавени бази на 
податоци  

625      

22. 008д Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на набавени бази на 
податоци  

626      

23. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на набавени бази на податоци  

627      

24.  Сегашна вредност на набавени бази на 
податоци  
(< или = АОП 112 од БС) 

628      
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25. 002д Набавна вредност на  бази на податоци  
развиени за сопствена употреба  

629      

26. 008д Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на бази на податоци  
развиени  за сопствена употреба 

630      

27. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на бази на податоци  развиени  
за сопствена употреба 

631      

28.  Сегашна вредност на  бази на податоци  
развиени  за сопствена употреба  
(< или = АОП 112 од БС) 

632      

29. 003 Набавна вредност на други нематеријални 
права 

633      

30. 008д Вредносно усогласување на други 
нематеријални права 
 (ревалоризација) 

634      

31. 009д Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на други нематеријални права 
 

635      

Ред. 
бр. 

Група на сметки, сметка 
д=дел 

 
Позиција 

Ознака на 
АОП 

Износ    
Претходна година Тековна година    

1 2 3 4 5 6    
32.  Сегашна вредност на други нематеријални 

права 
(< или = АОП 112 од БС) 

636      

  Б.МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ 
БОГАТСТВА  

      

33. 010 Земјиште 637      
34. 018д Вредносно усогласување 

(ревалоризација) земјиште 
638      

35.  Сегашна вредност на земјиште 
 (< или = АОП 113 од БС) 

639      

36. 011 Шуми 
 

640      

37. 018д Вредносно усогласување 
(ревалоризација) шуми 

641      

38.  Сегашна вредност на шуми 
 (< или = АОП 113 од БС) 

642      

39. 018 Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на материјалните добра 
и природните 
богатства  

643      

  В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА       
40. 

022д 
Набавна вредност на информациска и 
телекомуникациска опрема 2) 

644      

41. 

028д 

Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на информациска и 
телекомуникациска опрема 

645      

42. 

029д 

Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на информациска и 
телекомуникациска опрема 

646      

43. 

 

Сегашна вредност на информациска и 
телекомуникациска опрема 
(< или = АОП 117 од БС) 

647      

                                                 
2  Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона 
опрема и апарати). 
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44. 
022 

Набавна вредност на компјутерска  
опрема 3) 

648      

45. 

028д 

Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на компјутерска опрема 
 

649      

Ред. 
бр. Група на сметки, сметка 

д=дел 
 Позиција 

Ознака на 
АОП 

   Износ    
Претходна  

година 
Тековна година    

1 2 3 4 5 6    
46. 

029д 
Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на компјутерска опрема 

650      

47. 
 

Сегашна вредност на компјутерска опрема 
(< или = АОП 117 од БС) 

651      

48. 
025 

Набавна вредност на други материјални 
средства 

652      

49. 

028д 

Вредносно усогласување 
(ревалоризација) на други материјални 
средства 

653      

50. 

029д 

Акумулирана амортизација (исправка на 
вредноста) на 
други материјални средства 

654      

51. 

 

Сегашна вредност на други материјални 
средства 
(< или = АОП 120 од БС) 

655      

52.  Драгоцени метали и камења 656      
53.  Антиквитети и други уметнички дела 657      
54.  Други скапоцености 658      

 

 

Г.  КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ 
И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА 
ВРАБОТЕНИТЕ 

 97311 97630    

55. 
280 

Обврски за плати и надомести на плати 
(< или = на АОП 197од БС) 

659 97311 97630    

56. 
281 

Обврски за нето плати 
(< или = на АОП 197од БС) 

660 64703 64951    

57. 
282 

Надоместоци на нето плати  
(< или = на АОП 197 од БС) 

661      

58. 
284 

Даноци од плати и надомести 
 (< или = на АОП 197од БС) 

662 5361 5341    

59. 
285 

Придонеси од плати и надомести од плати 
 (< или = на АОП 197 од БС) 

663 27247 27338    

  Д. РАСХОДИ  58495 66819    
 

 
I. Комунални услуги, греење, 
комуникација и транспорт 

      

60. 
421д 

Електрична енергија 
(< или = на АОП 014 од БПР) 

664 18940 23100    

61. 
421д 

Водовод и канализација 
(< или = на АОП 014 од БПР) 

665 2582 8004    

62. 

421д 

Пошта, телефон, телефакс и други 
трошоци за комуникација 
(< или = на АОП 014 од БПР) 
 

666 36973 35715    

Ред. 
бр. Група на сметки, сметка 

д=дел 

 
Позиција 

Ознака 
на 

АОП 

Износ    
Претходна  

година 
Тековна година    

                                                 
3  Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.  
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1 2 3 4 5 6    
63. 421д Горива и масла  

(< или = на АОП 014 од БПР) 
667      

  II. Материјали и ситен инвентар  8626 33775    
64. 423д Униформи  

(< или = на АОП 015 од БПР) 
668      

65. 423д Обувки 
(< или = на АОП 015 од БПР) 

669      

66. 423д Прехранбени продукти и пијалаци 
(< или = на АОП 015 од БПР) 

670 8626 33775    

67. 423д Лекови 
 (< или = на АОП 015 од БПР) 

671      

  III. Договорни услуги  4200 4200    
68. 

425д 

Провизија за платен промет и банкарска 
провизија 
(< или = на АОП 017 од БПР) 

672      

69. 

425д 

Консултантски услуги 
(Издатоци за авторски хонорари) 
(< или = на АОП 017 од БПР) 

673      

70. 
425д 

Осигурување на недвижности и права(< 
или = на АОП 017 од БПР) 

674 4200 4200    

71. 

425д 

Плаќања за здравствени организации од 
Министерството за здравство  
(< или = на АОП 017 од БПР) 

675      

72. 
425д 

Здравствени услуги во странство 
(< или = на АОП 017 од БПР) 

676      

  IV. Други тековни расходи  3410 4500    
73. 

426д 
Други оперативни расходи 
(< или = на АОП 018 од БПР) 

677 3410 4500    

  V. Разни трансфери       
74. 

464д 
Државни награди и одликувања 
 (< или = на АОП 037 од БПР) 

678      

75. 
464д 

Трансфери при пензионирање (< или = на 
АОП 037 од БПР) 

679      

  VI. Социјални надоместоци       
76. 

471д 

Еднократна парична помош и помош во 
натура 
(< или = на АОП 040 од БПР) 

680      

77. 
471д 

Детски додаток 
(< или = на АОП 040 од БПР 

681      

78. 
471д 

 

Помош за здравствена заштита на 
растенија и животни 
(< или = на АОП 040 од БПР) 

682      

79. 

471д 

Исхрана за бездомници и други социјални 
лица 
(< или = на АОП 040 од БПР) 

683      

Ред. 
бр. Група на сметки, сметка 

д=дел 

 
Позиција 

Ознака 
на 

АОП 

   Износ    
Претходна  

година 
Тековна  
година 

   

1 2 3 4 5 6    
  Ѓ. ПРИХОДИ        
  I. Такси и надоместоци       

80. 723д Закупнини 
(< или = на АОП 079 од БПР) 

684      

  II. Трансфери од други нивоа на власт  1156077 1472713    
81. 741д  Трансфери од Буџетот на Република 

Македонија 
685 1156077 1472713    
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 (< или = на АОП 088 од БПР) 
82. 741д  Трансфери од буџетите на фондовите  

(< или = на АОП 088 од БПР) 
686      

83. 

741д 

Блок дотации на општината по одделни 
намени 
(< или = на АОП 088 од БПР) 

687      

  Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ       
84. 

 
Просечен број на вработени врз основа на 
состојбата на крајот на месецот 

688          2           2    

 
                              
           

Период 
  Контролор 

 
           

     0 4 0 4 1 3 4 8  7 5 4 0. 1 1 0 0 5 7 9 0 3 1 9  
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

 Вид 
работа   

 Идентификационен број 
(EMБС) 

 Резервни кодекси 

                              
 
Назив на субјектот  ОУ ДК ,,ЈАНЕ САНДАНСКИ,, 
Адреса, седиште и телефон ПХЧЕВО, ,,МАРШАЛ ТИТО,, бб , 033/441-128 
Адреса за е-пошта ______________________________________________ 
Единствен даночен број 4001975101682 

 
СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД–РЕКАПИТУЛАР) 

во периодот  од 01.01 до 31.12. 2021 година 
 

 
 НКД  

  (Национална класификација на дејности) 
  

 
 
 

Остварени 
 приходи  

(во денари)3 

  

Ред. 
 бр. 

 
Класа1 

 
Назив2 

 
1.           90.04 ДЕЈНОСТИ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ  1472713 
2.    
3.    
4.    

5.    
6.    
7.    
8.    
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9.    
10.    

11.    
12.    
13.    

    
НКД 

(Национална класификација на дејности) Остварени      приходи 
(во денари) 3 

Ред. 
 бр. 

 
Класа1 

 
Назив2 

  

14.    

15.    

16.    

17.      

18.     
  
  

 
1)Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.  
2)Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот  остварува  приход. 
3)Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности. 
 
РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) 
 

9 0 0 4 
                        Од  буџетот на РСМакедонија 
 
ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД_____________________________________ДЕЈНОСТ-  
 

    
(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД) 

 
Лице одговорно за составување на образецот: 
 
Име и презиме Милка  Кацарска 
 
Потпис _____________________________ 

 
Во Пехчево 

   М.П.* Име и презиме на законскиот застапник 
На ден  31.12.2021 год.                Валентина Веселинска 
        
        Потпис __________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на финансов извештај од завршна сметка на  
ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на финансов извештај од завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево за 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата 
седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/17                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на  

OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува финансовиот извештај од завршната сметка на OУ 

ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Финансовиот извештај од завршната сметка на OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 

година (сметка за наменска дотација 754011005790319 програма К2 и К3), 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.08-374/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични 
средства на жиро сметките, благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, 

патишта и опрема на општина Пехчево за 2021 година 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиро 
сметките, благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, патишта и опрема на 
општина Пехчево за 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница 
одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/18                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.05/2002) и член 30 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките,  

благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици,  
патишта и опрема на општина Пехчево за 2021 година  

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува извештајот за извршен попис на парични средства на 
жиро сметките, благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, патишта и опрема 
на општина Пехчево за 2021 година. 

 
Член 2 

Извештајот за извршен попис на парични средства на жиро сметките, благајните, 
побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Пехчево за 2021 
година, бр.10-263/1 од 23.02.2022 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.08-375/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за отпис и отстранување на основни средства,  
сопственост на општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за отпис и отстранување на основни средства, сопственост на општина 
Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/19                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), 
член 30 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021) и 
Барањето до Комисијата за расход при општина Пехчево број 03-97/1 од 25.01.2022 од Комисија за 
спроведување на попис на материјални средства, парични средства, хартии од вредност, на 
побарувања и обврски, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 17.03.2022 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за отпис и отстранување на основни средства, сопственост на општина Пехчево 
 
 

Член 1  
Со оваа Одлука се врши отпис и отстранување на основни средства сопственост на општина 

Пехчево, евидентирани во Буџетот на општина Пехчево за 2021 година, согласно Барањето до 
Комисијата за расход при општина Пехчево број 03-97/1 од 25.01.2022 од Комисија за спроведување 
на попис на материјални средства, парични средства, хартии од вредност, на побарувања и обврски. 

 
 

Член 2 
Отписот и отстранување на основните средства и ситниот инвентар се врши на предлог на 

Комисијата за спроведување на попис на материјални средства, парични средства, хартии од 
вредност, на побарувања и обврски, поради нивна дотраеност и неупотребливост. 

 
 

Член 3 
 Бројот и видот на отпишаните и расходувани основни средства и ситен инвентар се утврдени 
по спецификација - извештај, кој е составен дел на оваа одлука: 
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Реден 
број 

Опис на инвентарот Единица мерка Количина 

1. Принтер Conica Minolta                 
(канцеларија Светлана и 

Живко) 

Бр. 1 

2. Централна единица HP                   
(канцеларија Светлана и 

Живко) 

Бр. 1 

3. Централна единица 
(канцеларија Светлана и 

Живко) 

Бр. 1 

4. Монитор (канцеларија 
Светлана и Живко) 

Бр. 1 

5. Греалка (Одделение за 
урбанизам) 

Бр. 1 

6. Тастатура (Канцеларија – 
финансии и архив) 

Бр. 1 

 
 

Член 3 
Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на отпишување на утврдената вредност на 

отпишаните основни средства и ситен инвентар од Буџетот на општина Пехчево. 
 
 

Член 4 
Одлуката стапува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пехчево. 

 
Бр.08-376/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Завршната сметка на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/20                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 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.08-377/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
     102 

_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансискoто 
работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансискoто работење на 
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год, што советот нa општина 
Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/21                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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 36 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
 за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансискoто работење на  
ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува дванаесетмесечниот извештај за финансискoто 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. 
 

 
Член 2 

Дванаесетмесечниот извештај за финансискoто работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 
период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год. бр. 05-146/1 од 15.02.2021 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.08-378/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на 
ЈКП "Комуналец" -Пехчево 

 
        

OD 01-01-2021  do 31-12-2021 GODINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JKP "Komunalec" Peh~evo ul Julija Veselinska br.40 
email: jkpkomunalecpehcevo@yahoo.com 
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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. 
Glavna cel e  obezbeduvawe na korisni informacii za korisnicite na finansiskite izve{tai da im pomogne da se vidi 
godi{nata finansiska sostojba i rezultatite od raboteweto.  Sekoj izve{taj sodr`i pokazateli od tekovnata godina, 
sporedeni so istiot period prethodnata godina. 
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 za 2021 godina. 
 
Vo prilog e detalen pregled na prihodite i rashodite za 2021 godina sporedeni so prihodite i rashodite od 2020 godina. 
 
1.2 Prihodi 
  

VID NA PRIHOD 2021 2020 
Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki lica Пехчево 3.898.801 3.599.980 
Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki lica Робово 426.686 416.702 
Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki lica Умлена 318.371 318.726 
Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki lica Чифлик 291.504 305.315 
Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki lica Негрево 157.229 153.025 
Proizvodstvo i distribucija na voda pravni lica 2.042.227 2.022.406 
Приходи од месечен фиксен надоместок 1.012.152 982.565 
Приход од вода -штали 145.313  
Prihodi od kanalizacija fiz. lica Пехчево 1.286.045 1.175.720 
Prihodi od kanalizacija fiz. lica Робово 112.130 116.659 
Prihodi od kanalizacija fiz. lica Умлена 97.095 96.496 
Prihodi od kanalizacija pravni lica 273.752 232.797 
Prihodi od  delovi i popravki na vodov. i kanal. mre`a 60.479 177.067 
Prihodi od novi priklu~oci vodovod i kanal 39.000 25.500 
Prihodi od obnovuvawe priklu~oci 18.800 8.000 
Prihodi od JCB povrz. so vodovod i kanalizacija 9.750 72.000 
Vkupno prihodi od vodovod i kanalizacija 10.189.334 9.702.958 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Пехчево 1.369.724 1.350.954 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Робово 88.200 87.255 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Умлена 73.350 75.555 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Чифлик 70.695 71.055 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Негрево 21.960 21.600 
Otpremuvawe na otpad fiz.lica Панчарево 62.157 72.900 
Otpremuvawe na otpad fiz. lica Црник 133.470 137.700 
Otpremuvawe na otpad pravni lica 1.070.797 1.052.597 
Вкупно приходи од отпремување на отпад  

2.890.353 
 

2.869.616 
Приходи од одржување на гробишта 618.240 625.660 
Приходи од продажба на гробно место 195.360 205.760 
Приходи од издавање на Одобрение за погреб 9.400 7.599 
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Приходи од Оператор на гробишта 27.500 31.000 
Приходи од каменорезач на гробишта 22.000 13.000 
Вкупно приходи од гробишта 872.500 883.019 
Приходи од ЈЦБ              455.808   275.549 
Приходи од камион Дигалка 22.300 99.665 

Приходи oд traktor, hilta и др. 8.800 22.547 
Вкупно приходи од механизација 486.908 397.761 

   
Приходи од донации / 547.000 
Приходи од извршување и судење  53.304 193.131 
Приходи од пазаришни тезги и резервации 148.014 123.226 
Приходи од Договор за јавна чистота 373.263 375.586 
Приходи од Договор за улично осветлување 92.050 162.640 
Приходи од Договор за зимско одржување 164.200 32.527 
Приходи од Договор за паркови и зеленило 193.725 193.150 
Вишоци по попис 361.276 364.006 
Приход од повраток на здравство 18.153     182.08  
Приход од отпис на обврски 194.263 / 
Останати приходи од работењето 24.167  3  
Вкупно останати приходи 1.622.415 

 
2.177.086 

ЗБИР НА ПРИХОДИ 16.061.510 16.030.440 
 
 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 zna~itelno zgolemuvawe na prihodite od voda- fizi~ki lica vo Peh~evo, {to se dol`i na 
pogolemata potro{uva~ka zaradi su{noto leto. 
 
 Приходите од механизација во 2021 во однос на 2020 se zna~itelno  zgolemeni,a se dol`i na pogolemata 
pobaruva;ka na ulsugi so Skip JCB. 
  
1.3 Tro{oci 
 

 VID NA TRO[OCI 2021 2020 

Plati  filter stanica 2.539.709 2.351.191 

Plati vodoinstalateri 1.199.437 1.399.678 

Плата за електричар 420.530 425.522 

Електрична енергија филтер станица 504.886 367.960 

Трошоци за телевизија 4.291 4.982 

Сервисирање и баждарење водомери 4.068 2.890 

Трош.за испитување на водата 125.150 126.050 

Резервни делови за филтер станица 3.945 9.320 

Огревно дрво филтер станица 20.003 19.737 

Трошоци за водоводни делови 78.292 33.950 
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Трош.за хлор и др хемикалии 211.682 127.957 

Amortizacija na materijalni sredstva 1263.723 1.269.276 

I - Tro{oci za vodovod i kanalizacija 
 

6.375.716 6.138.513 
 

   
Плати- изнесув.на отпад  1.267.159 1.559.408 
Трошоци за нафта  275.419 158.359 
Резервни делови за камион за ѓубре  198.820 80.080 
Нафта за камион за смет - Делчево 5.084  
   
II - Za sobirawe i iznesuvawe na otpad 1.746.482 

 
1.797.847 

 
   
Плата за возачи на машини 424.956 403.559 
Трошок за нафта ЈЦБ 125.762 90.503 
Трошок за нафта камион Дигалка 39.666 51.123 
Трошок за нафта трактори 26.340 15.057 
Трошок за нафта сопствени возила 760 23.394 
Трошок за гориво ( Лади, плин и др) 51.201 41.272 
Трошок за гориво косачки 7.365 8.654 
Регистрација и осигурување на возила 151.993 28.578 
Делови за возила, заварување, сервис на 
возила 

48.482 33.375 

Трошоци за резервни делови Лади   5.982 4.520 
Нафта за противпожарно возило 2.161  
Трошоци за резервни делови Камион дигалка / 22.525 
Трошоци за резервни делови ЈЦБ 104.865 31.034 
Попоравки на возила 71.030  
Трошоци за гуми за возила и вулканизерски усл 3.300 53.000 
Трошоци за уље и филтри 33.360 61.540 
Баждарење на тахограф 8.950  
Амортизација на возила 32.300  4.625 
III – Mehanizacija 1.138.473 

 
872.759 

 
 

Плати за вработени паркови и зеленило и ј.ч 1.105.987 1.067.750 
Трошоци за резервни делови косилки 12.710 4.150 
IV-Трошоци за паркови и зеленило,  јавна  
чистота 

1.118.697 
 

1.071.900 

 
Плата за вработен на гробишта 363.546 342.785 
Трошоци за растур и кало на погребална опрема / 22.606 
Обештетување за погреб 168.000 119.000 

V- Трошоци  поврзани со погребално 531.546 484.391 
 
 

Плати за управа 3.422.915 3.253.873 
Електр.енерг канцеларии 35.483 21.365 
Канцелариски материјали и фотокопирање 49.563 52.556 
Поштенски услуги и карго 25.733 37.092 
Фиксни мобилни и интернет услуги 60.380 52.034 
Трошоци за службени патувања 40.754 9.584 
Весници, списанија стручно образование 66.824 49.643 



 
 
     107 

Трошоци за објавување на оглас 40.814 11.183 

Трошоци за реновирање  26.162 9.000 
Дневници за УО и НО 45.865 21.600 
Репрезентација , спонзорство и донации 73.443 35.307 
Членарини во здруженија, такси и перс.данок.. 75.217 58.506 
Премии за осигурување имот 4.500 6.000 
Банкарски,агенциски услуги, премии и провизии 117.634 105.156 
Камати, казни, пенали 385.615 786.741 
Судски трошоци и извршување 57.913 22.283 
Нотарски трошоци 43.405 105.045 
Адвокатски трошоци 71.952 61.800 
Одржување на софтвер,компјутери и камери 45.850 122.412 
Услуги од правни лица 104.807 67.836 
Услуги по Договор на дело 49.900 71.900 
Одржување на хигиена и хиг.средства 46.938 48.463 
Надоместостоци за вработени (отпремнина за 
пензија, погреб) 

131.310 52.726 

Систематски прегледи на вработени 35.000 / 
Здравствени услуги на вработените 46.198 148.686 
ХТЗ опрема 56.171 39.746 
Трошоци поврзани со корона вирус (маски) 3.350 33.000 
Огревно дрво (канцеларии и работници) 55.820 54.474 
Трош.за храна и освежит.пијалоци 13.850 10.002 
Останати трошоци, ситен инвентар, и 
др.материјални трошоци (издатница) 

30.000 93.644 

Трошоци за улично осветлување  8.463 10.650 
Амортизација на опрема  193.550 194.050 
VI - Управа и останати трош. од работењето  

5.465.379 
 

 
5.646.357 

 
Вкупни трошоци I+II+III+IV 16.376.292 16.011.767 

 
 Во трошоците за вода и канализација спаѓаат трошоци за: платите на вработените на филтер станицата, 
водоинсталатерите, електрична енергија на филтер станица, трошоци за испитување на квалитетот на водата, 
трошоци за набавка на хлор, алуминиум, вар, водоводни и канализациони делови и тн. 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. Ставката плати на 
водоинсталатерите се намалени заради престанок на едно работно место на водоинсталатер.  Исто така, 
зголемени се и трошоци за потрошена електрична енергија на филтер станицата, поради поголемото 
производство на вода и повисоки сметки за електрична енергија.  
 
 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, резервни делови за камионот за ѓубре и 
тн. Работното место Раководител на одд.за собирање на отпад во 2021 е укинато и заради тоа и 
трошоците се намалени во 2021 година, додека пак, трошоците за резервни делови за камион за 
смет се  зголемени поради голем дефект на возилото. Во ова одделение имаме престанок на едно 
работно место по основ на пензија. 
 
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  porast voglavno zaradi zgolemenite 
tro{oci za rezervni delovi i nafta na JCB, kako i rezervni delovi za ostanatite vozila. Трошоците за нафта се зголемени заради 
поскапувањето на горивата. 
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Tro{oци за Управа се трошоци за платите за вработените во управата, членови на УО и Надзорен одбор, 
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, HTZ oprema na vrabotenite i t.n. Vo ova oddelenie isto 
taka ima prestanok na edno rabotno mesto po osnov na penzija, a ima plus edno rabotno mesto preku PAV. 
 
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 odnosno e finansirano od donatorot. 
  
1.4 Procent na naplata 
 
PROCENT NA NAPLATA 2021 2020 
Fizi~ki i pravni lica  97 %  96% 
 
 Процентот на наплата е зголемен во 2021 во однос на 2020 година, и покрај состојбата со пандемијата 
и условите кои произлегоа од неа, односно забраната за утужување на сметките за вода за време на пандемија 
и т.н. Солидната наплата се должи со праќање на опомени за неплатени сметки. 
Проблем со наплатата имаме во с.Црник каде што наплатата е премногу мала. 
 
1.5 Analiza na prihodi i tro{oci po oddelenija 
 
Od site gorenavedeni fakti, mo`e da se napravi analiza na raboteweto na pretprijatieto za  2021 godina po oddelenija: 
  
 Prihod Tro{ok 
Vodovod i kanalizacija 10.189.334 6.375.716 
Otpremuvawe so otpad 2.890.353 1.746.482 
Grobi{ta 872.500 531.546 
Mehanizacija 486.908 1.138.473 
Ostanati  1.622.415 5.465.379 
Vkupno  16.061.510 16.376.292 
Zaguba 314.782 

 
                                                                      JKP ,,Komunalec"- Peh~evo 
                                                                                    Direktor 
                                                                                Popovski Boris 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.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 - декември 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - 
Пехчево за период јануари - декември 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 
четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/22                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Извештај за извршени работи во 

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

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува Извештајот за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, 

- Пехчево за период јануари - декември 2021 година.  
 

 
Член 2 

Извештајот за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - декември 
2021 година. бр. 01-147/1 од 15.02.2022 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.08-379/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ РАБОТИ ВО ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ” – ПЕХЧЕВО 
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01.01.2021-31.12.2021-ГОДИНА 
 
Извештајот за работа на ЈКП “Комуналец” – Пехчево претставува сумарен преглед на извршените 
работи во 2021година. 
 
Преку овој извештај е прикажано работењето на ЈКП “Комунлаец”-Пехчево 2021година,а истиот ги 
содржи основните податоци за работењето преку остварениот физички обем на производство и 
финансиските показатели. 
 

Дејности на ЈКП 
 
-Преработка на вода и дистрибуација на истата до корисницте и одржување на објектите иопремата од 
системот за водоснабдување, 
-Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализациона мрежа, 
-Собирање,изнесувањеидепонирање на комунален отпад од стамбени,делови индустриски и дворни 
површини 
-Организирање на пазар на мало 
  

Организациска поставеност на претпријатието 
 

Организационата поставеност на претпирјатието согласно статутот на ЈКП-“Комуналец” 
овозоможува процесот на работа да биде организиран на ниво на одделенија кои работат во 2021 
година: 
1.Одд за одржување на водовод и канализациона мрежа 
2.Одд за водоснабдителни објекти 
3.Одд са собирање,транспортирање и депонирање на отпад 
4.Одд за гробишта 
5.Одд за општи,правни работи и управување со човечки ресурси 
6.Одд за сметководство и финансиска оператива. 
 

Основната задача на водовод и канализација е да обезбеди на корисниците чиста и здрава вода 
за пиење како и конитинуирано зафаќање и одведување на урбани отпадни вода. 

Во текот на првата половина на 2021 година ова одделение имаше за цел услугите да ги 
извршува со што повисок степен на квалитет и со најефкасна употреба на постоечките 
ресурси,навремено деактивирање и елиминирање на сите неконтролирани истекувања на вода од 
водоснабдителниот систем со цел намалување на загубите на вода, перманенто следење на 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 2 пати 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 
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- 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 
-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 
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Одржување на комплетна водоводна мрежа во Пехчево, с.Робово, с.Умлена, Чифлик и 
с.Негрево; 
-Во текот на 2021 година сменети се 8 механизам на водомери од физички лица1/2 и ¾ и 1 механизам 
на водомер за правно лице од 5/4  
-чистење на заматени водомери кај корисници 
- нови приклучоци 1 за правно лице и 11 на физички лица 
- обновување на 12 приклучоци за физички лица 
 
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 2021 година сменети се прегорени сијалици во 
 
Вкупно (136) сијалици,  (20)арматури и 490 метри кабел6 

 
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 
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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; 
-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 
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-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 / 

-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 / 
-Работа на решетки во Нова Населба / 
-Поправка на контењери на плац Комуналец / 
-Наплата на пазар и сечење на огревно дрво на плац на Комуналец / 
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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) / 

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) / 
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-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 

-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 
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-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)  / 
-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 / 
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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 / 
-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 / 
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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 
-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” 4720,00 
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до депонијата со трактор 
-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” / 
-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 
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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 

-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 / 
-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 / 
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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 
-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 
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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 / 
-Косење на тревни површини –кеј на реката Писа и дел од речното 
корито 

По договор за парк и 
зеленило 

22/06/2021 Косење на тревни површини по тротоари на ул “Ванчо Китанов” со 
мулчер(трактор) 

По договор за парк и 
зеленило 

-Чистење на заматени водомери и читање на истите / 
-Косење на дел од Булевар и парк кај Здраствен Дом Пехчево ,патека 
кај Фагус  

 По договор за парк и 
зеленило 

23/06/2021 Чистење на резервоари во с.Чифлик и с.Умлена / 
-Косење на Парк Езерце По договор за парк и 

зеленило 
-Чистење на остатоци од гранки и собирање на откос на парк Езерце По договор за парк и 

зеленило 
24/06/2021 Бетонирање на прекоп на ул “Славчо Кацарски” и ул “Кадиица” / 

-Косење на тревна површина на ул “Гоце Делчев” и ул “Македонија” По договор за парк и 
зеленило 

25/06/2021 Чистење на резервоари во с.Робово / 
-Косење на тревни површини на ул “Вмро” и ул “Првомајска” По договор за парк и 

зеленило 
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-Собирање на откос на ул “Гоце Делчев” и ул “Македонија” 
 

 По договор за парк и 
зеленило 

28/06/2021 Читање на месечни водомери / 
-Косење на тревни површини на ул  “Јулија Веселинска” и дел од парк 
пред соборен храм 

По договор за парк и 
зеленило 

-Чистење на земја после бетонирање на ул “Славчо Кацарски” и ул 
Кадиица со ЈЦБ  

/ 

29/06/2021 -Косење на тревна површина на ул “Гоце Делчев”  По договор за парк и 
зеленило 

-Работа на дефект во с.Негрево / 
-Читање на водомери / 
-Косење на влез во Пехчево (триаголник) По договор за парк и 

зеленило 
30/06/2021 -Достава на белешеки / 

-Косење на тревни површини на ул “Даме Груев” и ул “Илинденска” По договор за парк и 
зеленило 

-Читање на месечни водомери / 
01/07/2021 -Косење на тротоари на ул.„Македонија“, дел од ул.„Кадиица“ и 

пешачки патеки во Пехчево 
По договор за парк и 
зеленило 

-Разнесување на сметки за вода во Пехчево / 
-Косење на паркови и тревни површини со мулчер: триаголник 5000м2 

и парк пред ДИК Фагус 1000м2 
По договор за парк и 
зеленило 

02/07/2021 -Отстранување на дефект на водоводна мрежа во с.Чифлик (кај 
Манчевски). 

/ 

-Косење на тревни површини и прскање со хербициди на влез во 
Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Косење на тревни површини во центар на Пехчево: парк пред Пешан, 
детско игралиште и парк на плоштад на Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

  
05/07/2021 -Замена на улични светилки во Пехчево и Чифлик;  

-Косење на тревни површини и тротоар на ул.„Индустриска“ и околу 
градски паркинг 

По договор за парк и 
зеленило 

-Косење на парк кај градски пазар, дел од речно корито и дел од парк 
покрај мост на пазариште; 

По договор за парк и 
зеленило 

06/07/2021 -Косење на тревни површини во Пехчево (пешачки патеки); По договор за парк и 
зеленило 

-Отпушување на канализација во с.Робово и Умлена;  
-Чистење на канал на парк „Езерце“; По договор за парк и 

зеленило 
-Косење на дел од тревник пред парк „Езерце“ и дел од тротоари во 
населба „Говедарник“- Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Расчистување на градска депонја со ровокопач ЈЦБ и чистење на 
канал на ул.„8 Септември“ (вилите). 

По договор за парк и 
зеленило 

07/07/2021 -Санирање на дефект на водоводна мрежа во с.Чифлик (кај 
Манчовски); 

 

-Промена на улични светилки во с.Умлена и с.Робово бр?  
-Кастрење на гранки на ул.„Славчо Кацарски“ и во центар на Пехчево и 
транспорт и одлагање на истите на депонија; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Косење на тревни површини на ул.„АРМ“ , патеки кај црквата и парк 
пред Стопанска Банка; 

По договор за парк и 
зеленило 

08/07/2021 -Косење на речно корито во Пехчево, градски кеј и острови на градски 
кеј; 

По договор за парк и 
зеленило 
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-Чистење на градски кеј, потег плоштад - Китански мост ; По договор за парк и 
зеленило 

-Извршување на работа со автодигалка за „Нова Рефрактори“ ;  
- Работа на депонија со ЈЦБ (расчистување после опожареност);  

09/07/2021 -Работа со ЈЦБ –„Нова Рефрактори“; (по договор за отпад) 
-Транспот на хлор до Филтер станица и работа на градски кеј; / 
-Промена на улични светилки на градски плоштад и градски тоалети –
Пехчево; 

По договор за улично 
осветлување 

12/07/2021 -Косење на тревни површини ул.„Бел Камен“ и парк кај брвнара; По договор за парк и 
зеленило 

-Извршување на работа за „Нова Рефрактори“ со ровокопач ЈЦБ; По договор за отпад 
-Фрлање на отров за глувци во главни шахти во Пехчево; / 
-Читање на водомери на стари куќи; / 
-Промена на стакло на водомер кај Ѓоко Митриновски; 250,00 

13/07/2021 -Подготовка на свечен ручек во соборен храм „Св.Петар и Павле“ – 
Пехчево; 

/ 

-Косење на парк на градски пазар; По договор за парк и 
зеленило 

-Собирање на вреќи со отпад соберени во центар на Пехчево и 
транспорт со трактор до депонија; 

По договор за парк и 
зеленило 

14/07/2021 -Утоварање, транспорт и растоварање  на монтажна бина од центар на 
Пехчево до старо школо (кујна); 

10 384,00 

-Извршување на работа за „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Поправка на дефект (дупнат резервоар) на ЈЦБ; / 

15/07/2021 -Работа со ЈЦБ –„Нова Рефрактори“ По договор за отпад 
-Читање на водомери во с.Негрево; / 
-Промена на водомер во с.Негрево; / 
-Косење  на тревни површини – тротоари на ул.„8 Март“;  По договор за парк и 

зеленило 
-Чистење на гранки на градски гробишта; / 
-Чистење и собирање на откос и отпадоци на градски пазар; / 

16/07/2021 -Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори„; По договор за отпад 
-Поправка на дефект (прекинат кабел) на улично осцетлување во 
с.Робово; 

По договор за улично 

-Чистење на градски пазар и перење со вода; / 
-Санација на дефект (вентил) во полициска станица – Пехчево.  

19/07/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа во с.Негрево; / 
-Косење на парк на влез на Пехчево и сечење на асфалт; По договор за парк и 

зеленило 
-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево. 

По договор за паркови 
и зеленило 

20/07/2021 -Проверка на дефект на ул.„Димитар Божанпв“ (кај Станко 
Костадиновски); 

/ 

-Проверка на дефект на ул.„Илинденска“ (Сузана Параскова); / 
-Ископ со ЈЦБ –„Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Замена на улични светилки во с.Панчарево и с.Црник; По договор за улично 

осветлување 
-Доставување на сметки за вода с.Панчарево; / 
-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево. 

По договор за парк и 
зеленило 

-Чистење на плоштад во Пехчево и испирање со вода; / 
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-Спремање на сметки за вода по улици за доставување на корисници; / 
21/07/2021 -Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 

во паркови во Пехчево; 
По договор за паркови 

и зеленило 
-Спремање на сметки за вода по улици за доставување на корисници; / 
-Санација на дефект на ул.„Мирче Ацев“ (Мацка Секуловска); / 
-Замена на светилки на улично осветлување во Новата населба; По договор за улично 

осветлување 
-Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Косење на булевар во Пехчево; По договор за парк и 

зеленило 
-Чистење на гробишта во Пехчево; / 
-Собирање на смет во вреќи со тарктор и транспорт до депонија; По договор за паркови 

и зеленило 
22/07/2021 -Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 

-Разнесување на сметки за вода на корисници во Пехчево; / 
-Замена на улични светилки во Пехчево; По договор за улично 
-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Косење на паркови и зелени површини во Пехчево; По договор за паркови 
и зеленило 

23/07/2021 -Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
 -Разнесување на сметки за вода на корисници во Пехчево; / 
 -Собирање на смет во вреќи и транспорт со трактор до депонија; По договор за парк и 

зеленило 
 -Замена на улични светилки во с.Црник;  
 -Чистење на туристички локалитет „Равна Река„ (собирање на отпад и 

метење)-Работа по распоред; 
По договор за парк и 
зеленило 

26/07/2021 -Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Разнесување на сметки за вода на корисници во Пехчево; / 
-Сечење на асфалт на ул„Димитар Божанов“ (кај Станко 
Костадиновски); 

6 844,00 

-Читање на месечни водомери во Пехчево; / 
- Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 

27/07/2021 -Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Косење на градски гробишта – Пехчево; / 
-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

/ 

-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Санирање на дефект на ул„Димитар Божанов“ (кај Станко 
Костадиновски); 

/ 

-Разнесување на сметки за вода на корисници во Пехчево; / 
-Чистење на градски пазар и градски тоалети. / 

28/07/2021 -Косење на градски гробишта – Пехчево; / 
 -Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 

во паркови во Пехчево; 
По договор за парк и 
зеленило 

-Санирање на дефект на водовод - ул„Димитар Божанов“ (кај Станко 
Костадиновски); 

/ 

-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за парк и 
зеленило 
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-Собирање на смет и чистење на Булевар – Пехчево. / 
29/07/2021 -Чистење на градски гробишта; / 

-Косење на паркови- пошта, Стопнанска банка и парк кај црквата – 
Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

- Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Замена на улични светилки во с.Негрево; По договор за улично 
-Санација  на дефект на водоводна мрежа во с.Негрево. / 

30/07/2021 -Косње на градски гробишта; / 
 -Сечење на асфалт (Зоран Иваноски); / 

-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за парк и 
зеленило 

-Чистење на улици и површини по распоред и полевање на цвеќиња 
во паркови во Пехчево; 

По договор за парк и 
зеленило 

- Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; По договор за отпад 
-Разнесување на месечни сметки за вода на корисници; / 
-Отпушување на канализација на ул.„8 Март“ (Јордан Митриновски); / 
-Работа на резервоар за вода во с.Робово (контрола на доток на вода). / 

03/08/2021 -Расчистување на депонија со повокопач ЈЦБ; / 
 -Работа на резервоар за вода во Пехчево (контрола на доток на вода). / 

-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Косње на градски гробишта; / 
-Читање на водомери – Пехчево. / 

04/08/2021 -Работа со ЈЦБ -санација на дефект на булевар „Равен“ (Буби Миланов) 
; 

/ 

05/08/2021 -Гасење на пожар на месност „св.Петка“: / 
-Гасење на пожар – прекоп и чистење на пат накај св.Петка со 
ровокопач ЈЦБ; 

/ 

-Гаснење на пожар – Полнење на противпожарни возила и цистерни  
за вода од хидрант пред ЈКП „Комуналец„; 

/ 

09/08/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа на ул.„Илинденска“ (Никола 
Пандурски); 

/ 

-Обнова на приклучок за вода на ул.„Македонија“ (Никола Мицевски); 1 180,00  
- Работа со ЈЦБ – „Нова Рефрактори“; по договор за смет 
-Косење на градски гробишта – Пехчево. / 

10/08/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа на булевар „Равен“ – 
брвнара на Општина Пехчево; 

/ 

-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Отпушување на канализација – с.Робово; / 
-Затварање на вентили за вода во Пехчево (рестрикција поради 
вонредна состојба – пожар); 

/ 

11/08/2021 -Санација на дефект на главна водоводна мрежа во с.Негрево; / 
-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

12/08/2021 -Поставување на кабел за улично осветлување и замена на светилки 
во с.Робово и с.Панчарево; 

По договор за улично о 
светлување 

-Косење на тревни површини –градски гробишта и парк во центар на 
Пехчево; 

/ 
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13/08/2021 -Читање на водомери на корисници; / 
-Чистење на заматени водомери – Пехчево; / 
-Чистење на решетки за отпадни води – Пехчево; / 
-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Поправка на ровокопач ЈЦБ; / 
-Замена на улични светилки – Пехчево; По договор за улично 
-Чистење на заматени водомери – Пехчево; / 

16/08/2021 -Монтажа на хидрант во плац на ЈКП Комуналец; / 
-Косење на тревни површини во плац на ЈКП Комуналец; / 
-Собирање на гранки и песок од центар на Пехчево и транспорт до 
депонија со трактор; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Расчистување на депонија со ЈЦБ; / 
-Утовар на земја (шут) – „Нова Рефрактори“. По договор за отпад 

17/08/2021 -Поправка на кабел за улично осветлување во с.Панчарево; По договор за паркови 
и зеленило 

-Замена на улични светилки во с.Црник и с.Негрево; По договор за улично 
-Сечење на гранки и чистење на гробишта во Пехчево; / 

18/08/2021 -Чистење на градски гробишта; / 
-Санирање на дефект (промена на вентил) во с.Чифлик кај?  
-Замена на водомер во с.Чифлик – кај?  
-Косење на тревни површини – триаголник на влез на Пехчево и Нова 
Населба. 

По договор за паркови 
и зеленило 

19/08/2021 -Обнова на приклучок (Николовски Илија) – нова населба; 1 180,00 
-Транспорт на огревно дрво со трактор (од детска градинка – Пехчево 
до училиште во с.Чифлик; 

1 180,00  

-Косење на дворно место (Благој Пулковски) / 
-Промена на влезен вентил пред водомер на ул.„Македонија“ – 
Ѓорѓија Тренчовски; 

/ 

20/08/2021 -Обнова на приклучок (кај Ѓорѓи Самарџиски) – Пехчево; 1 180,00 
-Монтажа на водомер (Илија Николовски) / 
-Товарање на хлор на трактор и транспорт до филтер станица – 
Пехчево; 

/ 

-Собирање на отпад на водопади - туристички локалитет„Равна Река“ 
и транспорт до депонија; 

/ 

-Работа со ЈЦБ  на „Равна река“ плацови – Општина Пехчево; 18 880,00 
23/08/2021 -Собирање на песок и чистење на решетки – Пехчево; / 

-Санирање на дефект на главна водоводна мрежа на ул.„Македонија“ 
(пукната доводна цевка)– Ѓорѓија Тренчовски /Јован Станоевски. 

/ 

-Контолирање  на испусти во Пехчево; / 
-Читање на водомери. / 

24/08/2021 -Читање на месечни водомери; / 
-Промена на влезен вентил  на ул.„8 Март“ (вилите) кај Матрин 
Тодоровски; 

/ 

-Монтажа на хидрант на ул.„Буковик“; / 
-Работа со ЈЦБ – Општина Пехчево (зграда); / 
-Собирање на смет (со трактор), собран од страна на лицата  
ангажирани во „Зелена Македонија“ и транспорт до депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Изработка на бетонски дел од шахти за ул.„Буковик“ (бехатон 
плочки). 

/ 

25/08/2021 -Затрупување на ископ со земја и плочки после санација на дефект  
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(дека???) 
-Сечење на гранки на градски гробишта – Пехчево; / 
-Чистење на наноси од песок пред полициска станица – Пехчево; / 
-Санирање на дефект (неисправен пловак) на резервоар во с.Робово; / 
-Работа со ЈЦБ – расчистување на депонија. / 

26/08/2021 -Читање на месечни водомери; / 
-Работа со ЈЦБ – ископ (социјална зграда); По договор за ископ 
-Достава на сметки за вода – Пехчево; / 
-Читање на заматени водомери – Пехчево; / 
-Транспорт со трактор на опрема (дел од бина) од старо училиште до 
Брвнара на булевар „Равен“и дел  до ЈКП Комуналец-(Општина 
Пехчево); 

/ 

27/08/2021 -Товарање и транспорт на бина (Општина Пехчево) од стара школа до 
магацин на ЈКП Комуналец; 

5 900,00 

-Читање на месечни водомери во с.Негрево; / 
-Перење и чистење на возило Лада Нива; / 
-Косење на парк кај гимназија – Пехчево. / 

30/08/2021 -Санација на дефект на резервоар (пловак ) с.Робово; / 
-Чистење на Брванара на општина Пехчево за потребите на Општинска 
изборна комисија; 

/ 

-Монтажа на шахти на ул.„Буковик“ / 
-Отпушување на канализација во зграда – Булевар „Равен“ / 

31/08/2021 -Работа со ЈЦБ (Социјална зграда) – ископ на земја; По договор за ископ 
-Санирање на дефект на водоводна мрежа на бул. „Равен “ – Брвнара 
на Општина Пехчево; 

/ 

-Изработка на капак за канализација во с.Робово. / 
01/09/2021 -Читање на водомери; / 

-Косење на речно корито – Пехчево; По договор за паркови 
и зеленило 

-Работа со ЈЦБ – ископ (социјална зграда). По договор за ископ 
02/09/2021 -Читање на водомери; / 

-Санирање на дефект на водоводна мрежа  ул Македонија (Методи 
Николовски); 

1 112,00 

-Работа со ЈЦБ – ископ (социјална зграда). По договор за ископ 
03/09/2021 -Читање на водомери; / 

-Работа со ЈЦБ – ископ (социјална зграда). По догобвор за ископ 
-Работа со автодигалка кај Љупчо Т Каракашевски 590,00 
-Средување на огревно дрво во плац на ЈКП Комуналец. / 

06/09/2021 -Замена на улични светилки – Пехчево и с.Негрево; По договор за улично о 
светлување 

-Читање на водомери; / 
-Косење на тревни површини и речно корито во центар на Пехчево; По договор за паркови 

и зеленило 
07/09/2021 -Кастрење на гранки на ул.„Даме Груев“ кај детска градинка; По договор за паркови 

и зленило 
-Поправка на улично осветлување во с.Панчарево; По договор за улично 
-Промена на клеми на возило – автодигалка; / 
-Работа со ЈЦБ на ул.„Јулија Веселинска“ – ресторант „Викторија“ 
(Стојанчо Петровски). 

4 425,00 

09/09/2021 -Замена на улични светилки – Пехчево; По договор за улично 
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-Косење на тревни површини на булевар „Равен“; По договор за паркови 
и зеленило 

-Санација на дефект на водоводна мрежа – пукнато водоводно црево 
на бул.„Равен“ (Трајче Андоновски); 

/ 

-Работа со ЈЦБ , расчистување на дворно место на ул:„Јулија 
Веселинска“ (Александар Стефановски). 

3 540,00 

10/09/2021 -Работа со ЈЦБ –порамнување на земја на депонија за Нова Р. 14 160,00 
-Нов приклучок за вода (говедарник – Ристе Јанакиевски); 4 720,00 
-Товарање на трактор на откос, трева и гранки и транспорт до 
депонија; 

По договор за паркови 
и зеленило 

-Кроење на жива ограда на влез во Пехчево. По договор за паркови 
и зеленило 

13/09/2021 -Читање на водомери; / 
-Поправка на чешма , Нова населба (Горица Поповска); / 
-Косење на градски пазар и градски гробишта; По договор за паркови 

и зеленило 
14/09/2021 -Работа со ЈЦБ – „Равна Река“, плацеви на Општина Пехчево; / 

-Чистење на заматени водомери - Пехчево; / 
-Чистење на градски гробишта; / 
-Прскање на градски пазар со пестицид. / 

15/09/2021 -Читање на водомери – Пехчево; / 
-Работа со ЈЦБ – „Равна Река“, плацеви на Општина Пехчево; 17 936,00 

16/09/2021 -Читање на водомери – Пехчево; / 
-Монтажа на кабел и замена на улични светилки  - Пехчево; По договор за улично 
-Монтажа на водомер во с.Робово Поповски Ѓ. 3 540,00 
-Изработка на капак за канализација 12/60 и ∅120 за с.Робово. / 

17/09/2021 -Работа со ЈЦБ на дислокација на цевковод ∅63кај  Зоран Клетнички; / 
-Расчистување од смет и окопување трева на градски пазар – Пехчево; / 

20/09/2021 -Читање на водомери; / 
-Изработка на капаци за канализација во с.Робово; / 
-Поправка (проверка) на склопки за улично осветлување во 
с.Панчарево; 

По договор за улично 

-Санација на дефект на пловаци во резервоар с.Чифлик. / 
21/09/2021 -Читање на водомери; / 

-Сечење на асфалт на ул.„Македонија“ за приклучок на канализација 
на куќа на Павле Демјански; 

2 360,00 

-Поправка на инсталации и уреди за улично осветлување во 
с.Панчарево 

По договор за улично 

22/09/2021 -Читање на водомери; / 
-Транспорт на дрво за огрев на ЈКП Комуналец со трактор до плац; / 
-Сечење на дрва за огрев за ЈКП Комуналец. / 

23/09/2021 -Контрола на испусти во Пехчево; / 
-Читање на водомери – Пехчево; / 
-Сечење и цепење на дрва за огрев за ЈКП Комуналец. / 
-Работа со ЈЦБ - ?????  

24/09/2021 -Гасење на опожарена градска депонија –Пехчево; / 
-Транспорт на хлор со трактор до филтер станица; / 
-Работа со ЈЦБ – затрупување на опожарена градска депонија. / 

27/09/2021 -Читање на месечни водомери; / 
-Гаснење на опожарена градска депонија; / 
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-Гаснење на опожарена градска депонија- затрупување со ЈЦБ. / 
28/09/2021 -Замена на улични светилки во Пехчево, с.Негрево и с.Умлена; По договор за улично 

-Чистење и читање на заматени водомери; / 
-Косење на тревни површини – парк на градски пазар. По договор за паркови 

и зеленило 
29/07/2021 -Отпушување на канализација на ул.„Буковик“; / 

-Достава на сметки за вода – Пехчево; / 
30/09/2021 -Достава на сметки за вода – Пехчево; / 

-Читање на водомери; / 
-Чистење на плац на ЈКП Комуналец; / 
-Замена на улични светилки во с.Негрево и Пехчево; По договор за улично 
-Чистење и читање на заматени водомери; / 

01/10/2021 -Чистење и читање на заматени водомери; / 
-Сечење и цепење на дрва за огрев за ЈКП Комуналец. / 

04/10/2021 -Читање на месечни водомери (плевни, градини); / 
-Чистење и читање на заматени водомери; / 

05/10/2021 -Работа со ЈЦБ – расчистување на депонија; / 
-Работа со ЈЦБ – Рушење на стара куќа на Бранко Хаџиски; / 
-Нов приклучок (Гоце Ајтарски бул.„Равен“); 2 360,00 
-Проверка на водоводна мрежа – Пехчево; / 
-Чистење на заматени водомери. / 

06/10/2021 -Чистење и читање на заматени водомери; / 
-Сечење на дрва за огрев за ЈКП Комуналец. / 

07/10/2021 -Обновување на приклучок на ул.„Кадиица“ - (Насе Вуксанов;) 2 124,00 
-Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 

08/10/2021 -Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 
12/10/2021 -Замена на улични светилки во с.Негрево и Пехчево; / 

-Испуштање на вода на испусти во Пехчево; / 
-Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 
-Чистење на решетки и атмосферска канализација на ул.„Кадиица“ и 
Китански мост; 

/ 

-Дренажа на градски стадион. / 
13/10/2021 -Достава на сметки за вода и читање на водомери во с.Негрево; / 

-Достава за сметки за комунални услуги – с.Црник; / 
-Сечење, цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 

14/10/2021 -Работа на плац на ЈКП Комуналец – средување на плац и чистење на 
помошни простории. 

/ 

15/10/2021 -Работа на плац на ЈКП Комуналец – средување на плац и чистење на 
помошни простории. 

/ 

-Дезинфекција на избирачки места – локални избори 2021; / 
-Шлепање на возило Лада нива со трактор за поправка кај Љупчо 
Ќурчиски. 

/ 

18/10/2021 -Чистење и читање на заматени водомери - Пехчево; / 
-Сечење, цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец.  

19/10/2021 -Чистење на коловозна лента на ул.„8 Март“, Езерце и дел од 
ул.„Ванчо Китанов“; 

/ 

-Чистење и читање на заматени водомери - Пехчево; / 
-Транспорт на капак за шахта на ул. .„8 Март“ – вилите. / 

20/10/2021 -Дислокација на капак на собирни канализациони шахти на ул. .„8 
Март“ – вилите; 

/ 
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-Косење на тревни површини – Стопанска Банка, Пешан, пошта. По договор за паркови 
и зеленило 

20/10/2021 -Отпушување на канализација – с.Умлена; / 
-Достава на сметки за вода с.Панчарево; / 

22/10/2021 -Работа на канализација во с.Умлена; / 
-Дислокација на водомер на ул.„Кадиица“ – Насе Вуксанов. 708,00 

25/10/2021 -Читање на месечни водомери; / 
-Сечење, цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 

26/10/2021 -Читање на месечни водомери - Пехчево; / 
-Чистење на водомер кај Бранко Костовски (нова куќа); / 
-Монтажа на обрач на шахта на ул.„АРМ“ – Верка Кратевска. / 

27/10/2021 -Замена на улични светилки – Пехчево; По договор за улично 
-Читање на месечни водомери – Пехчево и с.Негрево; / 
-Собирање на вреќи со соберени лисје во центар на Пехчево, 
товарање на трактор и транспорт до депонија 

По договор за паркови 
и зеленило 

- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 
01/11/2021 -Чистење, собирање на смет во центар на Пехчево; По договор за паркови 

и зеленило 
-Работа на канализација на бул.„Равен“ – Никола Бакаловски; / 
-Работа на дефект на водовод на ул.„Мирче Ацев“ – Слаѓана 
Крушарска. 

1 062,00 

02/11/2021 -Чистење на заматени водомери - Пехчево; / 
-Промена на механизам (Столе) – зграда над Кит-Го маркет; / 
-Собирање на лисје од населба „Говедарник“; По догор за паркови и 

зеленило 
-Работа во палц на ЈКП Комуналец; / 

03/11/2021 -Чистење на градски гробишта - Пехчево; / 
 - Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец. / 
 -Чистење на водомери кај Арангел Јангелов и Сали Реџепов; / 
04/11/2021 -Армирање и бетонирање на прекопи на ул.„Македонија„ и 

ул.„Димитар Божанов“ за Општина Пехчево 
16 520,00 

05/11/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа (Андреј Бабалков) 
-Дислокација на водомер 

/ 

08/11/2021 -Армирање и бетонирање на прекопи на ул.„Македонја“ и населба 
„Говедарник“ 

/ 

09/11/2021 -Собирање на отпад во трактор од центар,улици и ДИК „Фагус“и 
транспорт до депонија, 
- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец 

/ 

10/11/2021   
11/11/2021   
12/11/2021   
15/11/2021 -Собирање на лисје на влез во Пехчево 

-Монтажа на нож за косење на возило -трактор  
-Изработка на собирни шахти за канализација – Нова населба 
-Стопирање на водомер на барање на корисник – правно лице 

По договор за паркови 
и зеленило 

/ 
/ 

16/11/2021 -Санирање на дефект на водоводна мрежа на спортска сала „Јане 
Сандански“ 
-Собирање на одложени вреќи со соберени лисја на ул.„Македонија“, 
ул.„Пиринска“ и ул. „Илинденска“ 
-Расчистување на плац на ЈКП„Комуналец“ 
-Отпишување на канализација (Стојан Величковски) – Нова Населба 

/ 
 

Паркови и зеленило 
/  
/ 
/ 
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17/11/2021 -Санација на дефект на водовод – зграда кај Стопанска Банка 
-Читање на заметени водомери во Пехчево 
-Расчистување на плац на ЈКП„Комуналец“ 

/  
/ 
/ 

18/11/2021 -Чистење на градски гробишта 
-Собирање на лисје во Нова Населба и центар на Пехчево 
-Промена на улични светилки во с.Робово, с.Умлена, с.Негрево и 
Пехчево 

/ 
Паркови и зеленило 
Договор за улично 

19/11/2021 -Читање на водомери – Пехчево 
-Расчистување на плац на ЈКП„Комуналец“ 

/ 
/ 

22/11/2021 -Порамнување на смет на депонија со ровокопач – ЈЦБ 
-Приклучување на нов прилучок за канализација (Ахмет Мустафов) –
Нова Населба 
-Собирање на вреќи со отпад со трактор (с.Умлена и Пехчево) и 
транспорт до депонија 
-Читање на месечни водомери 
-Расчистување на плац на ЈКП„Комуналец“ 

/ 
2 360,00 

Договор за паркови и 
зеленило 

 
/ 
/ 

23/11/2021 -Работа со ровокопач ЈЦБ во с. Умлена (дислокација на контењери за 
отпад и поставување на кабел за улично осветлување) 
-Собирање на вреќи со отпад со трактор (Пехчево) и транспорт до 
депонија 
-Читање на месечни водомери - Пехчево 
- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец 

/ 
 
 

Договор за паркови  
 
/ 
/ 

24/11/2021 -Собирање на државни знамиња од Булевар во Пехчево 
-Кастрење на гранки од дрвја во центар на Пехчево 
-Собирање на одложени вреќи со лисје на влез на Пехчево и 
транспорт до депонија 

/ 
/ 
/ 

25/11/2021 -Отпушување на канализација (Велковски Митко) 
-Читање на месечни водомери - Пехчево 
-Гасење на депонија со ровокопач ЈЦБ  
-Санација на дефект на водоводна мрежа (Митко Андоновски) 

/ 
/ 
/ 
/ 

26/11/2021 -Разнесување на сметки за комунални услуги на корисници во Пехчево 
-Промена на знаме на јарбол во центар на Пехчево (ровокопач ЈЦБ 

/ 
 
/ 
 
 

29/11/2021 -Чистење на решетки за атмосферска канализација во Пехчево од 
наноси на лисје и песок 
-Собирање со трактор на одложени вреќи со лисје од 
ул.„Македонија“, „Пиринска“ и центар на Пехчево и транспорт на 
депонија 
- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец 
-Чистење на зафат  
-Редовна проверка на ровокопач ЈЦБ – подмачкување и промена на 
уље  

/ 
Договор за паркови и 

зеленило 
 
/ 
/ 
 
/ 

30/11/2021 -Чистење на решетки за атмосферска канализација во Пехчево од 
наноси на лисје и песок 
-Чистење на снег – тротоари на улици и центар на Пехчево 

/ 
 

Договор за зимско 
01/12/2021 -Чистење на зафат на Љутачка река 

-Чистење на плац на ЈКП Комуналец 
- сервис - возило Мерцес Атего (камион за собирање на отпад) 
довезување од Скопје 

/ 
/ 
/ 

02/12/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа (нова населба) кај Сашко 
Андоновски 

/ 
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-Чистење на паднати гранки во градски гробишта во Пехчево / 
03/02/2021 -Санација на дефект на водоводна мрежа во с.Негрево 

-Чистење на градски гробишта 
-Замена на улични светилки во с.Панчарево 

/ 
/ 

Договор за улично 
06/12/2021 -Поставување на кабел за надзорни камери на Парк „Езерце“ 

-Дератизација на шахти за канализација во Пехчево 
-Собирање на вреќи со лисје од центар во Пехчево и транспорт на 
депонија 
-Порамнување на смет на депонија со ровокопач ЈЦБ 

Договор за улично 
/ 

Паркови и зеленило 
 
/ 

07/12/2021 -Санација на дефект на канализација (Здравствен Дом –Пехчево) 
-Санација на дефект на водоводна мрежа на зграда кај Стопанска 
Банка 
- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец 

/ 
 
/ 
 
/ 

09/12/2021 -Чистење на канал (индустриска зона) на ул.„Буковик“ 
-Замена на улични светилки во Пехчево и с.Негрево 
-Чистење на градски пазар 

/ 
Договор за улично 

/ 
10/12/2021 -Дислокација на водомер на ул,ВМРО (Игор Атанасов) 

-Санација на дефект на водоводна мрежа на зграда кај Стопанска 
Банка-Промена на главен вентил 
-Отпишување на дренажно црево (индустриска зона) 

/ 
/ 
 
/ 

13/11/2021 -Работа со ЈЦБ – „Равна Река“ 
-Чистење на снег – тротоари на улици и центар на Пехчево 

/ 
Договор за зимско 

14/11/2021 -Транспорт на песок за зимско одржување со ровокопач ЈЦБ 
-Чистење на снег и расфрлање на песок на улици и центар на Пехчево 
-Чистење на снег на градски гробишта 

Договор за зимско 
Договор за зимско 
Договор за зимско 

15/12/2021 -Расчистување на снег со ровокопач ЈЦБ од приоден пат на депонија 
-Детекција на дефект на водоводна мрежа во зграда (Пешан 
продавница) 

Договор за зимско 
 
/ 

16/12/2021 -Работа со ЈЦБ (Таковски Колиби) 
-Замена на улични светилки во с.Негрево и Пехчево 
-Чистење на снег – тротоари на улици и центар на Пехчево 

6 608,00 
Договор за улично 
Договор за зимско 

17/12/2021 -Отпишување на каналзација – ЈКП Комуналец 
-Расфрлање на песок на ул.„Македонија“, „Кадиица“, „Ванчо Китанов“ 
-Припрема на украси за предновогодишно украсување на центар - 
Пехчево 

/ 
Договор за зимско 

 
 
/ 

20/12/2021 - Предновогодишно украсување во центар на Пехчево 
-Монтажа на капак за шахта (Спаско Ингилизов) 
-Чистење на градски пазар и тоалети 

/ 
/ 
/ 

21/12/2021 - Предновогодишно украсување во центар на Пехчево / 
22/12/2021 -Работа со ЈЦБ – (Македонски Шуми , Равна Река – Пехчево) 

- Предновогодишно украсување во центар на Пехчево – поставување 
на елка) 
-Детекција и санација на дефект на водоводна мрежа во с.Негрево 

/ 
/ 
 
/ 

23/12/2021 -Чистење (кршење) на лед од пешачки патеки, мост и степеници во 
центар на Пехчево 
-Читање на месечни водомери 
- Предновогодишно украсување (промена на улични светилки во 
центар на Пехчево 

/ 
 
/ 
/ 

24/12/2021 -Работа со ЈЦБ – (Македонски Шуми , Равна Река – Пехчево) 
-Разнесивање на сметки за комунални услуги –Пехчево 
-Санација на дефект на водоводна мрежа (Булевар „Равен„ – 
конфекција „Текстил-М“ 

/ 
/ 
/ 
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- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец / 
27/12/2021 -Поставување на дренажна цевка на ул.„Буковик“ 

-Редење на бехатон плочки (индустриска зона) 
/ 
/ 

28/12/2021 -Поставување на дренажна цевка на ул.„Буковик“ 
-Редење на бехатон плочки (индустриска зона) 
- Цепење и редење на дрва за орев на ЈКП Комуналец 
-Разнесивање на сметки за комунални услуги –Пехчево 

/ 
/ 
/ 
/ 

29/12/2021 -Замена на улични светилки – Пехчево 
-Чистење на барака на депонија 
-Проверка и чистење на заматени водомери 

По договор за улично 
/ 
/ 

30/12/2021 -Промена на вентил (испуст) во с.Умлена 
-Чистење на плоштад -Пехчево 

/ 
По договор за паркови 

31/12/2021 -Пополнување на дупки на асфалт  на ул.„Јулија Веселинска“ 
-Чистење на речно корито  
-Монтажа на прозор на барака на депонија 

/ 
/ 
/ 

 
 
                                                                                                           ЈКП,,Комуналец” – Пехчево 
                                                                                                                            Директор 
                                                                                                                       Борис Поповски 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на заклучок за не усвојување на ценовник за извршување на услуги и  
работи од страна на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не усвојување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна 
на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на четвртата седница 
одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/23                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 точка 27 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
за не усвојување на ценовник за извршување на услуги и работи  

од страна на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево не го усвојува ценовникот за извршување на услуги и работи од 

страна на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево.  
 

Член 2 
Ценовникот за извршување на услуги и работи од страна на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево бр. 

01-185/1 од 23.02.2022 година, ќе се разгледува на наредна седница на совет. 
 

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

општина Пехчево. 
 
Бр.08-380/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Завршната сметка на  
ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 
2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/24                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на  

ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2021 година  
 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо 

Рацин,, - Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 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.08-381/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и  
данок на имот за 2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/25                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1 и член 36 став 1 алинеја 6 од Законот за Локална самоуправа (Сл весник 
на РМ бр. 05/2002) 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 17.03.2022 
година донесе:    

 
 

О Д Л У К А 
За отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година 

 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево по предлог на Оделението за урбанизам, комунални дејности, 

заштита на животна средина и локален економски развој, односно делот за администрирање и наплата 
на локални даноци и комунални такси, донесе Одлука за отпис на побарувања од правните лица по 
две години, а за физички лица по пет години.  
 

Член 2 
Одлуката се донесува поради задолженијата кои се водат во софтверот за локални даноци и 

такси на веќе ликвидирани и непостоечки фирми, како и починати физички лица-обврзници за данок 
на имот и според Законот за данок и поради тие причини не можат да се наплатат. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-382/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за формирање на општински совет за превенција на  
детско престапништво во општина Пехчево 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво во 
општина Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/26                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (Сл весник на РМ бр. 
05/2002), член 158 од Законот за правда на децата (Сл весник на РМ бр. 148/2013), 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 17.03.2022 година донесе:    

 
 

О Д Л У К А 
за формирање na Општински совет за  

превенција на детско престапништво во општина Пехчево 
 

Член 1 
Со оваа одлука се формира Општински совет за превенција на детско престапништво во 

општина Пехчево. 
 

Член 2 
За членови на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина Пехчево 

се именуваат претставници од подрачните единици: 
УПС Сашко Андовски - член од Министерство за внатрешни работи,  
Даниелка Станоевска - член од Министерство за труд и социјална политика, Центар за 

социјална работа;  
Соња Секуловска - член од совет на родители од ОСУ ,,Ацо Русковски,, - Берово, 

дисперзирани паралелки Пехчево;  
Николчо Спасевски - член од совет на родители од ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево; 
Mиле Гошевски - член од совет на општина Пехчево; 

 
Член 3 

Членовите на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво на општина 
Пехчево, од своите редови избираат претседател на Општинскиот совет со мандат од две години, со 
право на повторен избор. 
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Член 4 
Согласно член 158 став 5 од Законот за правда на децата, членовите се именуваат за време од 

пет години, со право на повторен избор. 
 

Член 5 
Општинскиот совет донесува:  
- годишна програма за својата работа, што ја усвојува Советот на општината; 
- деловник за својата работа,  
- на подрачјето на општината врши работи за следење на состојбите со детското 

престапништво,  
- покренува иницијативи за нивно подобрување и  
- развива програми за вклучување на локалната заедница во превенција на детско 

престапништво и третманот на малолетните сторители на кривични дела и прекршоци. 
 
 

Член 6 
За својата работа Општинскиот совет најмалку еднаш годишно го известува Советот на 

општината и Државниот совет за превенција на детско престапништво. 
 

Член 7 
Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување и ќе се објави во службен гласник 

на општина Пехчево. 
 
Бр.08-383/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.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 31.12.2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина 
Пехчево за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/27                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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 17.03.2022 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 31.12.2021 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 31.12.2021 година.  
 
 

Член 2 
Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево за период од 01.01.2021 

година до 31.12.2021 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.08-384/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на завршната сметка на  
општина Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2021 година, што 
советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/28                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/2002) 
и член 30 став 1 точка 4 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2021 година 

 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево донесе одлука за усвојување на завршната сметка на општина 

Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на општина Пехчевo за 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.08-385/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
број 5/02) и член 33, точка 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
(“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и “Службен весник на 
РСМ“  бр.244/19, 53/21, 77/21 и 150/21),  Советот на Општина Пехчево на 4-ата седница одржана на 
ден 17.03.2022 година, донесе 
 
 

З А В Р Ш Н А   С М Е Т К А 
НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2021 ГОДИНА 

 
 

Член 1 
Вкупниот износ на планираните и остварените приходи и расходи во 2021 година изнесуваат:   
 

                          Планирани             Реализирани 
 

Вкупни приходи                            
106.503.436   

              
88.850.831 

- даночни приходи                             7.115.000                    9.489.522 
- неданочни приходи                            8.435.000 4.551.025 
- капитални приходи                            9.476.000 8.309.058 
- приходи од дотации                        49.275.000 49.014.713 
- трансфери 25.715.000 12.940.073 
- донации 6.487.436 4.546.440 

   
   

Вкупни расходи                                  116.080.436 91.018.331 
- утврдени намени                          115.995.436 91.018.331 
- резерви                                              85.000 0 

   
   

Дефицит                                             -9.577.000 -2.167.500 
      Финансирање                                                                                        9.577.000 2.167.500 

   
Прилив                                                  11.127.000 3.689.371 

- продажба на хартии од вредност          
- приливи од домашен заем              0 0 
- приливи од странски заем                   
- други приливи (депозити)                                                                                          11.127.000 3.689.371 
   

Одлив (отплата на главнина)                                                           
- отплата на главница 

1.550.000 
                              1.550.000 

1.521.871 
1.521.871 

                                                                               
 

Член 2 
 

Салдото на сите сметки на Буџетот на Општина Пехчево на 31.12.2021 година изнесува: 
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                  -   Салдо на 31-12-2021                                                            8.252.927  денари 
         Салдо основен буџет                                                    1.215.452  денари 
         Салдо буџет дотации                                                    5.438.326  денари 
         Салдо буџет самофинансирачки активности                   91.061  денари 
         Салдо буџет донации                                                    1.508.088  денари 
 

 
 

Салдото на основниот буџет во износ од 1.215.452  денари се пренесува како приход на основниот 
буџет на општина Пехчево за 2022 година. 
  
Салдото на буџетот на дотации во износ од 5.438.326 денари се пренесува како приход на буџетот на 
дотации на општина Пехчево за 2022 година.  
            
Салдото на буџетот на самофинансирачки активности во износ од 91.061денар се пренесува како 
приход на буџетот на самофинасирачки активности на општина Пехчево за 2022 година.  
          
Салдото на буџетот на донации во износ од  1.508.088  денари се пренесува како приход на буџетот на 
донации на  општина Пехчево  за 2022 година.  
 

Член 3 
 

Планираните и остварените приходи по извори и видови, односно планираните и извршените расходи 
по основни намени се искажани во билансите на приходи и расходи на Завршната сметка на општина 
Пехчево за 2021 година и тоа како што следува: 
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Член 4 
 

Во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на општина Пехчево за 2021 година се 
искажани планираните и извршените расходи по потпрограми, сметки и основни намени. 
 

Член 5 
 

Општиот дел на Завршната сметка на општина Пехчево за 2021 година ќе се објави во 
“Службен гласник на општина Пехчево“. 
 
 
Бр.08-385/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Годишен финансиски извештај  
од работењето на општина Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај од работењето на општина 
Пехчево за 2021 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на 
ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/29                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.05/02) и 
член 30 став 1 точка 33 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 
03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Годишен финансиски извештај од работењето  

на општина Пехчево за 2021 година 
 
 

Член 1 
Советот на општина Пехчево го усвојува годишниoт финансиски извештај од работењето на 

општина Пехчево за 2021 година. 
 
 

Член 2 
Годишниoт финансиски извештај од работењето на општина Пехчево за 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.08-386/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Буџетот на општина Пехчево и Одлуката за извршување на Буџетот за 2021 година, се 
донесени на 34-ата седница на Советот на општина Пехчево одржана на 21.12.2020 година, согласно 
законските прописи, односно согласно одредбите од член 34 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 
47/2011, 192/2015, 209/2018 и Сл. весник на РСМ бр. 244/2019, 53/2021, 77/2021 и 150/2021), Законот 
за Буџетите ( Сл. весник на РМ  бр.64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011 и 
171/2012), Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/2002) и Буџетскиот циркулар – 
насоките за изготвување на буџетите на ЕЛС од Министерство за финансии. Буџетот на општина 
Пехчево го сочинуваат средствата од основниот буџет, наменските дотации, самофинансирачките 
активности, буџетот на донации и буџетот на заеми. Во приложените материјали за Завршната сметка 
на Буџетот за 2021 година, овие средства се дадени во наведените колони, заедно со процентот на 
реализација во однос на планираните средства. 
 Буџетот на општината претставува годишен план за финансирање на функциите и обврските 
на ЕЛС, а се состои од годишна проценка на приходите по видови и трошоците по намени и е 
единствен и истиот ги опфаќа планираните расходи за финансирање на потребите на советот на 
општината, градоначалникот, општинската администрација и пооделни програми прикажани по 
ставки и подставки. 
 
1.1 Надлежности 
 
Општината самостојно во рамките на законот и статутот ги врши работите од јавен интерес, од 
локално значење утврдени од Законот за локална самоуправа или со друг закон. 
Надлежности односно работи од јавен интерес од локално значење се: 

- Урбанистичко планирање, издавање одобрение за градење од локално значење, уредување на 
просторот и градежно земјиште; 

- Заштита на животната средина и природа, со превземање мерки за заштита и спречување од 
загадување на водата, воздухот и земјиштето; 

- Локален економски развој; 
- Комунални дејности – снабдување со вода за пиење, пречистување на отпадни води, јавно 

осветлување, одржување на јавна чистота, собирање отпад, изградба, одржување и 
реконструкција на локални патишта и улици; 

- Култура – поддршка на културни установи и проекти; 
- Образование, основање, финансирање и администрирање на училишта со соработка на 

централната власт; 
- Социјална и детска заштита, изградба и одржување на детски градинки и домови за стари лица 

и лица со посебни  потреби; 
- Здравствена заштита, односно управување со мрежата на јавни здравствени организации, 

превентивни активности, надзор над заразни болести; 
- Заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од природни непогоди; 
- Противпожарна заштита со територијалните противпожарни единици; 
- Надзор над работите од нејзината надлежност. 

 
1.2 Организација 
Органи на општината се: 

- Совет на општина 
- Градоначалник 

1. БУЏЕТ И ОДЛУКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2021 год. 
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Совет на општина 
 
 Советот на општината е претставнички орган на граѓаните кој го сочинуваат претставници – 
советници, избрани на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање. Мандатот на 
членовите на советот трае 4 години. Претседателот на советот се избира од редот на членовите на 
советот со мандат од 4 години, кој ќе добие мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 
 Советот ги врши следниве работи: 

- Го донесува статутот на општината и други прописи; 
- Донесува буџет на општината  и годишна сметка; 
- Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината во 

рамки утврдени со закон; 
- Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот на општината и годишната сметка; 
- Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на општината; 
- Врши и други работи утврдени со закон. 

 
Градоначалник  
 
 Градоначалникот се избира на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање за 
период од 4 години. 
Градоначалникот ги врши следните работи: 

- Ја претставува и застапува општината; 
- Ја контролира законитоста на прописите на советот; 
- Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот; 
- Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на 

општината; 
- Избира директори на јавните служби кои што се основани од општината врз основа на јавен 

конкурс; 
- Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација ; 
- Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на општинската 

администрација; 
- Врши други работи утврдени со статутот и законот. 

 
Администрација 
 
 Администрацијата на општината е задолжена за извршување на работите во рамките на 
општината. Вработените во општинската администрација кои вршат стручни, нормативно – правни, 
извршни, управно – надзорни работи и решаваат управни работи имаат статус на државни 
службеници. За нивното вработување, права и должности, систем на плати и надоместоци, 
одговорности, оценување и престанок на работниот однос се применуваат одредбите од Законот за 
државни службеници. 
 
 
 
 
2.1  Приходи на Општина Пехчево за 2021 година 
 
Од планираните приходи вкупно  117.630.436 денари во Буџетот на Општина Пехчево за 2021 година се 
остварени вкупно 94.148.378 денари. 

2. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ 
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ОСНОВЕН БУЏЕТ ЗА 2021  

 
Приходи  Планирани Реализирани % на реализација 

Даночни приходи  7.115.000 9.489.522 133,37 
Неданочни приходи 770.000 571.684 74,24 
Капитални приходи 9.476.000 8.309.058 87,69 
Трансфери и донации 26.712.000 12.940.073 48,44 
ВКУПНО: 44.073.000 31.310.337 71,04 

 
БУЏЕТ НА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Дотации 59.405.000 53.714.846 90,42 
ВКУПНО: 59.405.000 53.714.846 90,42 

 
БУЏЕТ НА САМОФИНАНСИРАЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА 2021 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Неданочни приходи 7.665.000 3.979.341 51,92 
Трансфери (потрошено салдо од 
2020 г.) 

 
0 

 
597.414 

 
/ 

ВКУПНО: 7.665.000 4.576.755 59,71 
 

БУЏЕТ НА ДОНАЦИИ  ЗА 2021 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Донации 6.487.436 4.546.440 70,08 
ВКУПНО: 6.487.436 4.546.440 70,08 

 
БУЏЕТ НА КРЕДИТИ  ЗА 2021 ГОДИНА – РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Домашно задолжување 0 0 / 
ВКУПНО: 0 0 / 

 
а ) Даночни приходи 
Даночните приходи во 2021 година се остварени во износ   9.489.522 денари, при што нивниот распоред по 
видови на даночниот приход е даден во табеларниот приказ : 
 
Основен буџет за 2021 година – реализација 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Данок од доход, добивка и капитална 
добивка  

710.000 817.680 115,17 

Даноци на имот  1.250.000 2.511.471 200,92 
Даноци на специфични услуги 4.650.000 6.130.994 131,85 
Такси на користење или дозволи за 
вршење на дејност 

505.000 29.377 5,82 

ВКУПНО: 7.115.000 9.489.522 133,37 
  



 
 
     164 

б ) Неданочни приходи  
 
Неданочните приходи во вкупниот буџет на ЕЛС Пехчево за 2021 година се остварени во износ  4.551.025 
денари, при што нивниот распоред по видови на неданочен приход е даден во табеларниот приказ во следната 
табела: 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Глоби,судски и административни такси  

100.000 
 

213.882 
 

213,88 
Такси и надоместоци 7.665.000 3.978.741 51,91 
Други владини услуги 20.000 24.600 123,00 
Други неданочни приходи 650.000 333.802 51,35 
ВКУПНО: 8.435.000 4.551.025 53,95 

 
в ) Трансфери 
 
Трансферите од вкупниот буџет на ЕЛС Пехчево за 2021 година се остварени во вкупен износ од 67.252.333 
денари, при што нивниот распоред по видови на трансфери во пооделни буџети е даден во следните табели: 
 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Трансфери од други нивоа на 
власт – основен буџет 

 
26.712.000 

 
12.940.073 

 
48,44 

Трансфери од други нивоа на 
власт –буџет на дотации 

 
59.405.000 

 
53.714.846 

 
90,42 

Трансфери од други нивоа на 
власт – буџет на самофин. акт. 

 
0 

 
597.414 

 
/ 

ВКУПНО: 86.117.000 67.252.333 78,09 
 
г ) Капитални приходи  
 
Капиталните приходи за 2021 година се планирани - реализирани во следниот износ: 
 

Приходи Планирани Реализирани % на реализација 
Продажба на земјиште и 
нематеријални вложувања  

9.476.000 8.309.058 87,69 

ВКУПНО: 9.476.000 8.309.058 87,69 
 
 
2.2 Расходи на Општина Пехчево за 2021 година 
 
Од планираните расходи вкупно 117.630.436 денари во Буџетот на Општина Пехчево за 2021 година се 
остварени вкупно 92.540.202 денари. Планираните и реализирани расходи на општина Пехчево за 2021 година 
по намени во Буџетот на Општината можат да се видат од следниот преглед: 
 

Расходи Планирани Реализирани % на реализација 
Плати и надоместоци 51.046.000 46.802.332 91,69 
- основни плати и надоместоци  

35.557.000 
 

32.846.448 
 

92,38 
- придонеси 13.905.000 12.698.545 91,32 
- надоместоци 1.584.000 1.257.339 79,38 
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Резерви и недефинирани расходи  
85.000 

 
0 

 
0,00 

- постојана резерва  25.000 0 0,00 
- тековни резерви 60.000 0 0,00 
Стоки и услуги 27.456.000 18.323.340 66,74 
- патни и дневни расходи 394.000 101.030 25,64 
- комунални  услуги, греење, 
комуникација  и транспорт 

 
5.913.000 

 
4.635.371 

 
78,39 

- ситен инвентар, алат и др. 
материјали  за поправки 

 
7.219.000 

 
4.241.423 

 
58,75 

- поправки и тековно одрж. 3.980.000 3.161.072 79,42 
- договорни услуги 4.495.000 1.841.355 40,96 
- други тековни расходи 1.959.000 1.167.683 59,61 
-привремени вработувања 3.496.000 3.175.406 90,83 
Каматни плаќања 65.000 50.386 77,52 
- каматни плаќања кон домашни 
кредитори 

 
65.000 

 
50.386 

 
77,52 

Субвенции и трансфери 5.152.000 4.696.945 91,17 
- трансфери до НВО 215.000 43.000 20,00 
- разни трансфери 4.937.000 4.653.945 94,27 
Социјални бенефиции 250.000 208.000 83,20 
- социјални надоместоци 250.000 208.000 83,20 
Капитални расходи 32.026.436 20.937.328 65,38 
- купување на опрема и машини  

6.742.436 
 

6.251.923 
 

92,72 
- градежни објекти 5.307.000 3.363.638 63,38 
- други градежни објекти 18.937.000 10.994.554 58,06 
- купување мебел 505.000 197.200 39,05 
- вложувања и нефин. сред. 535.000 130.013 24,30 
- купување на возила 0 0 0,00 
Отплата на главнина 1.550.000 1.521.871 98,19 
- отплата на главнина до домашни 
институции 

 
700.000 

 
700.000 

 
100,00 

- отплата на главнина до други 
нивоа на власт 

 
850.000 

 
821.871 

 
96,69 

ВКУПНО: 117.630.436 92.540.202 78,67 
 
 

3. ЗАВРШНА СМЕТКА – БИЛАНС НА СОСТОЈБА 
 
3.1. Биланс   на состојба  - Буџет на општина 2021 година 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства, кои што се на сметката на 
31.12.2021 година, капитални средства и краткорочни побарувања. 
 
АКТИВА  
 Жиро сметка – салдо на 31.12.2021 година 1.215.452 

Побарувања  6.305.949 
Градежни објекти 56.091.158 
Опрема 137.809 
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Земјиште 215.995 
ВКУПНО: 63.966.363 

 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од изворите на капитални средства, пасивни временски 
разграничувања и вишокот на приходи на крајот на годината : 
 
ПАСИВА  
 Дел од вишок на приход за пренос за наредна 

година 
 

1.215.452 
Пасивни временски разграничувања 6.305.949 
Извори на капиталните средства со кои 
располагаат и управуваат буџетите 

 
56.444.962 

ВКУПНО: 63.966.363 
 
3.2. Биланс на состојба – Орган на општина 2021 година 
 
Активата на Билансот на состојба на сметката на Органот на општината се состои од: постојани 
(основни) средства, активни временски разграничувања што се однесуваат на  ненадмирени обврски 
спрема добавувачите за пристигнати фактури / ситуации и пресметаните и ненадмирени плати и 
надоместоци за вработените, заклучно со месец декември 2021 година, материјали, резервни делови и 
ситен инвентар. 
Постојани средства – материјалните средства ја претставуваат набавната вредност на истите, 
зголемена за износот на ревалоризацијата и намалена за износот на амортизацијата во текот  на 
годината. 
 
Биланс на состојба заклучно со 31.12.2021 година  
 
020 – Градежни објекти                                                                                 186.858.241 
029 – Исправка на градежни работи                                                               45.854.787 
020 – Улици и патишта                                                                                    59.576.266 
029 – Исправка на вредност на улица и патишта                                         13.118.979 
022 – Опрема                                                                                                    47.529.849 
029 – Исправка на вредност на опрема (амортизација)                                 6.411.756 
030 – Инвестиции во тек                                                                                                 0 
220 – Добавувачи                                                                                           17.759.640 
 
АКТИВА  
 Постојани средства 229.986.779 

Парични средства и побарувања 21.416.653 
ВКУПНО:  251.403.432 

 
Пасивата во Билансот на состојба се состои од: 

- Извори на капитални средства  
- Извори на останат капитал 
- Долгорочни обврски 
- Краткорочни обврски спрема добавувачите 
- Краткорочни обврски за плати и др. обврски  
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ПАСИВА  
 Државен капитал 229.986.779 

Долгорочни обврски 3.066.648 
Тековни обврски  18.350.005 
ВКУПНО:  251.403.432 

 
3.3. Биланс на состојба – Сметка за наменска дотација 
 
Активата на Билансот на состојба се состои од парични средства што се наоѓаат на сметката за блок 
дотации на 31.12.2021 година. 
 
АКТИВА  
 Салдо на 31.12.2021 година 5.438.326 

Вкупна актива : 5.438.326 
 
Пасивата на Билансот на состојба се состои од пасивни временски разграничувања кои произлегуваат 
од вишокот на приходи пренесени во наредната година. 
 
ПАСИВА  
 Дел од вишокот на приход за пренос за 

наредната година  
 

5.438.326 
Вкупна пасива: 5.438.326 

 
4. ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ПОБАРУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ 

 
Со состојба на 31.12.2021 година Општина Пехчево има ненаплатени побарувања во вкупен износ од 
6.305.949 денари. 
 
  Ненаплатени побарувања по основ на:    31.12.2021 
- локални даноци и такси 3.304.258 
- одржување на јавна чистота 2.838.191 
- закупнини   163.500 
ВКУПНО: 6.305.949 
  
Општина Пехчево има ненамирени обврски према добавувачите во износ од 18.079.016 денари. 
Дел од нив, односно 10.289.677 денари, се обврски по основ на главен долг по судски извршни решенија, 
односно утужени обврски.  
 Со состојба на 31.12.2021 година постојаните средства на општина Пехчево по набавна вредност 
изнесуваат 351.601.268 денари, додека сегашната вредност е 286.215.746  денари. 
                                                                         Набавна вредност          Сегашна вредност 
 
 -Градежни објекти...........................       301.664.690 ден.             242.690.924 ден. 
 -Опрема................................................... 48.528.633 ден.               42.116.877 ден. 
          
 Досегашната набавна вредност на постојаните средства е зголемена за 7.089.374 денари, односно за 
изградба на локални улици, поставување на урбана опрема на Црнодолски водопади и набавка/донација на 
возило за собирање на смет - IVECO Daily 70C18H WX и мало навално противпожарно возило за гаснење на 
шумски пожари. 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за определување на име на улици во општина Пехчево 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за определување на име на улици во општина Пехчево, што советот нa 
општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/30                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 4, став 1 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други 
инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ” бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/2015),член 36 
став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 5/2002) и член 30 став 1 точка 23 од Статутот на општина Пехчево („Службен 
гласник на општина Пехчево“ бр.03/2021), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 
година, ја донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за определување на име на улици во општина Пехчево 

 
Член 1 

Со оваа одлука се врши именување на улици и куќни броеви во општина Пехчево, согласно 
Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за Туристички локалитет Равна река, донесен со Одлука на 
совет на општина Пехчево бр. 07-1426/1 од 06.09.2013 година.             

 
Член 2 

Именувањето на улиците и куќните броеви од член 1 на оваа Одлука ќе биде вградена во електронската 
евиденција која што ја водат стручните служби при општина Пехчево. 

 
Член 3 

По донесувањето на Одлуката од страна на Советот на општина Пехчево, истата ќе биде доставена до 
Централниот регистар на Република Северна Македонија за да се изврши упис на податоците во електронскиот 
регистар. 

Член 4 
 Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 08-1378/1 од 23.12.2021 година, 
објавена во Службен гласник бр. 08/2021. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во Службен гласник на oпштина 
Пехчево. 
 
Бр.08-387/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на oдлука за усвојување на Завршната сметка на  
ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 
година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 
година. 
 
Бр. 09-393/31                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански 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), 
советот на општина Пехчево на седницата одржана на 17.03.2022 година донесе: 
 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 година  

 
 
 

Член 1 
Со оваа одлука советот на општина Пехчево ја усвојува завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - 

Пехчево за 2021 година. 
 

Член 2 
Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 година 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.08-388/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 
од заразни болести на подрачјето на општина Пехчево, за 2022 година 

 
СЕ ОБЈАВУВА Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општина Пехчево, за 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја 
донесе на четвртата седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/32                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Согласно член 14, став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл. весник  на 
Р.М. 66/2004; 139/2008 и 99/2009) и член 22, точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник  на 
Р.М. 5/2002), Советот на општина Пехчево на ден 17.03.2022  донесе:  
 

ПРОГРАМА 
за спроведување на општи мерки за заштита на населението од  

заразни болести во општина Пехчево за 2022 година 
 

 Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести 
се донесува согласно член 11 и член 14  став 2 од Законот за заштита на населението од заразни 
болести (Сл. весник на Р М. 66/04; 139/08 ,99/09,149/14,150/15 и 37/16) и член 22 точка 9 од Законот 
за локална самоуправа (Сл. весник на Р.М. 5/02). Целта на оваа програма е организирано 
спроведување на општи превентивни мерки за да се спречи појавата или да се намали, отстрани или 
искорени ширењето на заразните болести  кај населението од подрачјето на Општина Пехчево. 
 

За заштита на населението од заразни болести во 2022 година ќе се спроведат вообичаените 
општи мерки:  
• Обезбедување на безбедна вода за пиење; 
• Отстранување на цврстиот отпад и отпадните води на начин кој ќе овозможи заштита на 

животната средина од загадување; 
• Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација во населени места и други 

јавни површини и 
• Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението. 

 
1.  Обезбедување безбедна вода за пиење и контрола на квалитетот  

Водата има приоритет во обезбедувањето на основни услови за живот. Организираното 
водоснабдување, како  дејност од јавен интерес, е слика на општествениот стандард и значаен 
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предуслов за заштита од заразни заболувања и добро здравје. Од тука и во 2022 година примарната 
грижа на Општина Пехчево ке биде насочена кон обезбедување на населението со доволни количини 
на здравствено исправна вода за пиење, намалување на загубите на вода на минимум и услови за 
непрекинато и удобно користење на водата за пиење.  

 
1.1. Водоснабдување од градскиот водовод Пехчево 

Согласно Одлуката за комунален ред, организираното водоснабдување на населението во 
Пехчево, Чифлик, Умлена, Робово и Негрево го врши ЈКП “Комуналец” - Пехчево, преку градскиот 
водовод - Пехчево. 
За таа цел во 2022 година ЈКП “Комуналец” - Пехчево ќе  настојува да ги спроведе следните 
активности:  
• заштита на “Пехчевска Река” од можни загадувања; 
• целосна преработка на суровата вода до вода за пиење;  
• подобрување на мрежната инфрастриктура; 
• воведување на „скада систем“ за контрола на протокот на водата и откривање на дефекти во 

мрежата и нелегални приклучоци  
• имплементација на ХАЦЦП системот за контрола на безбедноста на водата;  
• редовен мониторинг на водата од градскиот водовод и локалните селски водоводи и информирање 

на корисниците за квалитетот на водата. 
Основниот мониторинг и информирањето на корисниците за квалитетот на водата ќе го спроведува 
територијално надлежниот Центар за јавно здравје Кочани. Основниот мониторинг ќе се спроведува 
еднаш на 2 недели на 3 примероци вода, и тоа: по еден примерок од сурова и два примерока 
пречистена вода од водоводната мрежа. 
 Периодичните анализи ќе се вршат најмалку еднаш годишно, во Институт за јавно здравје 
Скопје.  

 
1.2. Водоснабдување од други јавни водоснабдителни објекти  
 Општина Пехчево, во соработка со ЈЗУ ЦЈЗ Кочани, четири пати годишно (по потреба и 
повеќе) го организира и го следи квалитетот на водата од селските водоводи на селата: Негрево, 
Црник и Панчарево. 

Во секој резултат ќе стои и мислење за исправноста и квалитетот на водата. По потреба ќе се 
врши хиперхлорирање на објектите за вода, формирање на заштитни зони и превземање на други 
заштитни мерки или предупредување за користење на водата со претходно провривање. 

На крајот од годината ќе се изготви годишна информација за состојбата со водоснабдувањето 
и процена на ризик. 
 

2. Правилно и навремено отстранување на цврст отпад и отпадни води 
Организираното отстранување на цврст отпад и отпадни води го врши ЈКП “Комуналец”  - 

Пехчево, во согласност со Законот за управување со отпадот и одредбите од Одлуката за комунален 
ред на општина Пехчево. 

Се до профункционирањето на регионалната депонија, потребно е редовно затрупување на 
новодепонираниот комунален отпад во депонијата. 

Член 113 од Законот за води (Сл. весник на РМ  87/2008)  и Директивата 91/271/EEC ги 
задолжува општините да ги пречистат урбаните и биолошко разградивите индустриски отпадни води  
што произлегуваат од нивното подрачје.  

Претпристапните фондови на ЕУ обезбедуваат  средства за еколошки проекти даваат можност 
Општина Пехчево да проектира и изгради канализација во селата: Негрево,  и Панчареово и 
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пречистителна станица за отпадните води, како значаен услов, одржлив развој и промовирање на 
општината како еколошко подрачје. 
3.  Вршење на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација  

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна во здравствени, 
училишни, предучилишни и социјални установи, во објекти за производство и промет на храна, 
зелени пазари, станици за патнички сообракај, канализации, депонии и друго.  

  Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести (Сл. весник 66/2004 -член 39 
и член 43) овластени да вршат ДДД на јавни установи и на други јавни површини се центрите за јавно 
здравје и други правни лица кои ги исполнуваат условите пропишани со закон. 

  
3.1. Превентивна дезинфекција  

Превентивната дезинфекција во предучилишните и училишни установи ќе се врши пред 
почетокот на школската година и пред почетокот на второто полугодие. Дезинфекцијата на градскиот 
пазар ќе се врши во летниот и есенскиот период. 

 
3.2. Превентивна дезинсекција  

3.2.1. Превентивна дезинсекција од летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во летниот и есенски 
период сите објекти за храна, со примена на HACCP мерките на претпазливост. 
3.2.2.  Како превентивна мерка за спречување на ширењето на западно нилска треска кое е сериозно 
заразно заболување, како и за заштита од пренесување на маларија и сведување на толерантно ниво 
на непријатноста од наездата на комарците се предлага да се спроведат најмалку 2 теристички 
прскања со водно растворливиот преперат аквакотрин. Теристичките прскања ќе се спроведат на 
крајот од мај до август, со опфат од по 50 хектари, во населените места на општината. Доколку 
постои интерес може да се реализира и едно авионското прскање во втората половина на јуни, со 
опфат од најмалку 500 хектари.  
3.3. Превентивна дератизација 
Општина Пехчево еднаш годишно ќе спроведе општа дератизација во неселените места и нивната 
околина (согласно член 42 од Законот за заштита на населението од заразни болести).   
3.3.1. Во спроведувањето на општа дератизација ке се опфатат градската канализација  и депонијата 
за комунален отпад. Шахтите на канализации ќе се третираат 120 канализациони шахти (120 во 
Пехчево) со по 300 грама кумарински препарат (150 гр. кумарински блокови и 150 гр пелети). Во 
соработка со претставник на ЈКП „Комуналец“ Пехчево, се планира да се постават 50 кг. кумарински 
препарати, и тоа 45 кг во канализацијата на градот и 5 кг. кумарински блокови за Депонијата за 
комунален цврст отпад. Средствата за ова намена ке ги обезбеди Општина Пехчево. 
3.3.2. Согласно Законот за заштита од заразни болести и Законот за безбедност на храната, правните 
лица кои работат со храна ќе спроведуваат континуирана дератизација, за да ја заштитат храната од 
загадување. 

 
4.  Превентивно-промотивни активности за унапредување на здравјето на населението 
За заштита и унапредување на здравјето на населението секојдневно ке се врши советување на лица 
заболени од заразна болест, за која е доставена Пријава за заразно заболување.  

 Редовно ќе се едуцира младото население за унапредување на сексуалното здравје. 
 Во зависност од случувањата ќе се спроведуват и тестирања на малигни заболувања во цревниот 

тракт и заразеност од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други заразни заболувања. 
 

Финансирање на Програмата од Буџетот на општина Пехчево 
1.  Следење на безбедноста на водите за пиење од селските водоводи 24000 

• (12 Хемиски и бактериолошки анализи * 2000 ден = 24000 ден.) 
 

2. Уништување на комарци 
Две теристички третирања на комарци во населени места = 60 000 ден. 
3. Опште дератизација на канализациите и депонијата   30 000 

 
• (45 кг препарат за канализации и 5 кг. За депонијата = 50 кг * 600 ден = 30 000 ден) 
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Вид на активности Цена  
Води за пиење 24 000 
Уништување на комарци во населени места 60 000 
Дератизација на канализации и депонија 30 000 
ВКУПНО 94 000 
 

 Доколку се направи и авиодезинсекција која е 165 000  ден.  целокупната програма за 
Општината ке изнесува 300 200ден. 

Изработил:        
Светлана Стамболиска, Општински комунален инспектор 

 
Бр.08-389/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина Пехчево и општина Берово 

 
СЕ ОБЈАВУВА Одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Пехчево и општина Берово, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата 
седница одржана на ден 17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/33                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 6 став 1 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка (Сл.Весник на РМ бр. 79/09), 
член 14 и член 36 став 1 точка 14 од Закон за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр. 05/2002) 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 17.03.2022 година донесе 
 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка  

помеѓу општина Пехчево и општина Берово 
 

 
Член 1 

Советот на општина Пехчево го утврдува Предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 
соработка, поднесен од страна на градоначалникот на општина Пехчево бр.08-349/1 од 16.03.2022 
година, за обезбедување на услуги од општина Берово за општина Пехчево и тоа:   
-комплетна услуга од овластен градежен инспектор, 
 

 
Член 2 

Утврдениот предлог од член 1 на оваа Одлука и процената за потребата од воспоставување на 
меѓуопштинска соработка се доставува до општина Берово на усвојување. 
 

 
Член 3 

Меѓуопштинската соработка ќе се реализира преку потпишување Договор за меѓуопштинска 
соработка од страна на градоначалниците на двете општини, по претходно донесени одлуки од страна 
на советите на општините, во кој ќе се утврди видот и времетраењето на вршењето на услугите, 
условите и постапките за престанок на договорот и други прашања. 
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Член 4 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во Службен 

гласник на општина Пехчево. 
 
 

Врз основа на член 8 од Законот за меѓуопштинска соработка (Службен весник на РМ 
бр.79/09) Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 17.03.2022 година донесе 

 
Бр.08-390/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за именување на членови во заедничката комисија за воспоставување на  

меѓуопштинска соработка со општина Берово 
 

 
Член 1 

За членови на заедничката комисија за членови од општина Пехчево се именуваат: 
- Николчо Станоевски - советник за документација за градба и заштита на животната средина 
- Ефтим Андоновски - самостоен референт за уредување на градежно земјиште, локални 

патишта и улици 
 
 

Член 2 
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
 
Бр.08-390/2                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на Р.М. бр.5/2002), 
и член 81 од Статутот на општина Пехчево (Сл.Гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 
Градоначалникот на општина Пехчево донесе: 

 
  Р Е Ш Е Н И Е   

за објавување на одлука за усвојување на иницијатива за изработка на  
планска документација – Урбанистички проект за формирање на градежна парцела 

со класа на намена Е1.13 – Сончеви електрани 
 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на иницијатива за изработка на планска документација – 
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со класа на намена Е1.13 – Сончеви 
електрани, што советот нa општина Пехчево ја донесе на четвртата седница одржана на ден 
17.03.2022 година. 
 
Бр. 09-393/34                                             Градоначалник на  
17.03.2022 год.                                                Општина Пехчево 
Пехчево             Александар Китански с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 22, став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02) и 
член 39 став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20), Советот на 
општина Пехчево на седницата одржана на ден 17.03.2022 година донесе  

 
ОДЛУКА 

За усвојување на иницијатива за изработка на планска документација –  
Урбанистички проект за формирање на градежна парцела  

со класа на намена Е1.13 – Сончеви електрани 
  

Член  1 
Согласно законските одредби Советот на општина Пехчево ја усвојува Иницијативата за 

изработка на планска документација – Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со 
класа на намена Е1.13 – соларни електрани на КП бр. 2429, 2428, 2455, 2456, 2465, 2427, 2424, 2425, 
2418, 2419, 2420, 2421, 2416 и 2417 КО Пехчево. 
   

Член  2 
За отпочнување на постапка за изработка на планска документација – Урбанистички проект за 

формирање на градежна парцела со класа на намена Е1.13 – соларни електрани на наведените 
парцели во член 1 изработката на УП ќе ја финансира поднесувачот на иницијативата.  
 

Член  3 
Одлуката стапува на сила осум дена од донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на 

општина Пехчево. 
 
Бр.08-391/1                     Совет на општина Пехчево 
17.03.2022 година        Претседател 
Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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С О Д Р Ж И Н А: 
 

1. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор во ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 
Пехчево ____________________________________________________________________3; 

2. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, 
- Пехчево ___________________________________________________________________ 4;  

3. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на JKП ,,Комуналец,, - 
Пехчево ____________________________________________________________________ 6;  

4. Одлука за разрешување и именување на членови на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 
Сандански,, - Пехчево _________________________________________________________ 7;  

5. Одлука за давање на времено користење движна ствар (Опел Астра), на ОЈУДГ  ,,7 
Септември,, - Пехчево _________________________________________________________ 8;  

6. Заклучок за не усвојување на правилник за плати и други надоместоци на плата на 
вработените во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево _____________________________________ 10;  

7. Заклучок за не давање согласност на Одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 
утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници, 
давателите на јавни услуги и помошно техничките лица ____________________________ 11;  

8. Програма за работа на општински комунален инспектор на општина Пехчево за 2022 година 
___________________________________________________________________________ 12; 

9. Заклучок за не усвојување на измени и дополнувања на Годишен план за вработување во 
ЈKП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година ______________________________________ 16;  

10. Одлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2021 
година _____________________________________________________________________ 17;  

11. Одлука за усвојување на Завршна сметка на OЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2021 година 
__________________________________________________________________________ 24;  

12. Одлука за утврдување на паричен надоместок за новородено дете на територијата на 
општина Пехчево ____________________________________________________________ 30;  

13. Одлука за усвојување на полугодишен извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 
Пехчево за учебната 2021/2022 година __________________________________________ 31;  

14. Одлука за усвојување на завршна сметка на OOУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2021 година 
__________________________________________________________________________ 51;  

15. Одлука за усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2021 
година ____________________________________________________________________ 55; 

16. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - 
Пехчево за 2021 година ______________________________________________________ 89;  

17. Одлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиро сметките, 
благајните, побарувањата, обврските, градежните објекти, улици, патишта и опрема на 
општина Пехчево за 2021 година ______________________________________________ 92;  

18. Одлука за отпис и отстранување на основни средства, сопственост на општина Пехчево _ 99;  
19. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2021 година 

__________________________________________________________________________ 101; 
20. Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансискoто работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год ______________ 102; 
21. Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - декември 2021 година ________________________________________ 109; 
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22. Заклучок за не усвојување на ценовник за извршување на услуги и работи од страна на ЈКП 
,,Комуналец,, - Пехчево ______________________________________________________ 137; 

23. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ОУ МБ ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2021 
година ____________________________________________________________________ 138; 

24. Одлука за отпис на комунална такса за истакната фирма и данок на имот за 2022 година_145; 
25. Одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво во 

општина Пехчево __________________________________________________________ 146;  
26. Одлука за усвојување на Кварталeн извештај за извршување на буџетот на општина Пехчево 

за период од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година _____________________________ 148; 
27. Одлука за усвојување на завршната сметка на општина Пехчево за 2021 година _______ 154; 
28. Одлука за усвојување на Годишен финансиски извештај од работењето на општина Пехчево 

за 2021 година _____________________________________________________________ 160; 
29. Одлука за определување на име на улици во општина Пехчево ______________________ 168; 
30. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2021 година __169; 
31. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на 

подрачјето на општина Пехчево, за 2022 година _________________________________ 175; 
32. Oдлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Пехчево и општина Берово ___________________________________________ 179; 
33. Одлука за усвојување на иницијатива за изработка на планска документација – 

Урбанистички проект за формирање на градежна парцела со класа на намена Е1.13 – 
Сончеви електрани _________________________________________________________ 181; 
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