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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
Службен гласник на                               Петок 03.02.2023 год.                          Уредува: 

Општина Пехчево                                                          Душко Миовски 

  
Излегува по потреба                        Број 01 - Година 2023                   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 13-та седница одржана на 

ден 03.02.2023 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 

1. Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и 

одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2023 год;  

2. Одлука за давање согласност на одлуката од УО на ЈКП Комуналец за усогласување на 

платата на вработените, согласно закон за минимална плата;  

3. Одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и 

Пехчево за периодот 2023-2026 година;  

4. Одлука за усвојување на акциски план на општина Пехчево за имлементација на регионална 

стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година;  

5. Одлука за давање на користење движни ствари противпожарна опрема на доброволно 

противпожарно друштво Пехчево;  

6. Јавен повик за пријавување на лица за членови во управен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево;  

7. Одлука за именување на член на надзорен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево;  

8. Одлука за давање на мислење за реализација на годишната програма за изведување на 

ученички екскурзии, излети и други слободни активности за ученици од 3, 6 и 9 одделение 

во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2022/2023 година;  

9. Одлука за разрешување и именување на член на училишен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево;  

10. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, 

- Пехчево;  



 

 

     2 

11. Одлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на 

културата на општина Пехчево за 2023 година; 

12. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2023 година; 

13. Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот ,,Уредување на речно корито на 

Пехчевска река,, во Пехчево; 

14. Колективен договор - општина Пехчево; 

 

Бр. 09-194/1                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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 Одлука за користење на просторот пред деловните  

простории за вршење на дејност и одредување на минимална површина  

за фрижидери пред деловните објекти за 2023 год 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и 

одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2023 год, што советот 

нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/2                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 62 став 1 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр.05/02), член 3 став 1 точка 3, член 10 став 3 и член 11 од законот за комунални такси (Службен весник 

на РМ бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/2015, 192/15, 23/16), член 30 став 1 точка 40 од Статутот на општина 

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

ден 03.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и  

одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2023 год    

 

Член 1 

 За користење на просторот пред деловните објекти - јавни површини (угостителски објекти, кафичи 

ресторани, сендвичари и објекти) за вршење на дејност се одредува тарифа за комунална такса по м
2
 (метар 

квадратен) за завземена површина во висина од 5,00 ден дневно. 

 

Член 2 

             За поставување на фрижидери за сладолед, тезги, подвижни објекти (колички) објекти за продажба на 

разни видови слатки и бели пецива, и друго  надвор од деловните објекти, плоштади се наплаќа по м
2
 (метар 

квадратен) за завземена површина во висина од 30,00 денари дневно.   

Минималната завземена површина е 3м
2
. 

 

Член 3 

Просторот пред деловната просторија што се користи за вршење на дејноста се определува со сезонско 

посебно решение.  

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и ке се објави во Службен гласник на општина 

Пехчево. 
 

Бр.08-180/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 давање согласност на одлуката од УО на ЈКП Комуналец за 

усогласување на платата на вработените, согласно закон за минимална плата 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на одлуката од УО на ЈКП Комуналец за усогласување 

на платата на вработените, согласно закон за минимална плата, што советот нa општина Пехчево ја 

донесе на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/3                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.03/2021), 

советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.02.2023 година донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

за давање согласност на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево  

за усогласување на платата на вработените, согласно закон за минимална плата 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево дава согласност на одлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево, за усогласување на платата на вработените, согласно закон за минимална плата. 

 

Член 2 

Oдлуката од УО на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, за усогласување на платата на вработените, 

согласно закон за минимална плата, бр. 02-800/3 од 12.12.2022 е составен дел на оваа одлука 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-181/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 стратегија за родова еднаквост на регионот 

Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-2026 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово 

и Пехчево за периодот 2023-2026 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница 

одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/4                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.02.2023 година 

донесе:  

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот  

Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-2026 година 

 

 

Член 1 

  Советот на општина Пехчево ja усвојува стратегијата за родова еднаквост на регионот 

Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-2026 година. 

 

Член 2 

Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-

2026 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.08-182/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Стратегија за родова еднаквост на регионот ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО И ПЕХЧЕВО                    
за периодот 2023 - 2026 

 

 

 

                                                
 

   
 

 

Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023-

2026 година е изработена во рамки на проектот „Стој цврсто за родова еднаквост“. 

Проектот е иплементиран од НВО„КХАМ“ Делчево. 

 

Содржината на оваа публикација е изработена со помош на The Kvinna till Kvinna Foundation и 

Шведска и е единствена одговорност на НВО„КХАМ“ Делчево и во никој случај не ги одразува 

ставовите на The Kvinna till Kvinna Foundation и Шведска.  
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В О В Е Д 
 

ДО СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ, ПРЕКУ ИНКЛУЗИВЕН И ПАРТИЦИПАТИВЕН ПРОЦЕС НА 
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Документот „Стратегија за родова еднаквост“ општините Делчево, Берово и Пехчево, за периодот 

2023 – 2026 година (во понатамошниот текст, Стратегијата за РЕ) е изработен во периодот октомври - 

ноември 2022 година. Овој документ се базира врз основа на претходна анализа на постигнивањата од 

актуелната Стратегија за РЕ 2020 – 2022. Стратегијата е подготвена на партиципативен начин со 

учество на сите засегнати страни, притоа родово балансирани и тоа: сите членови на Комисиите за 

еднакви можности од сите три општини, советници во општините, вработени во општинската 

администрација како и претставници на граѓанскиот сектор. Истите дадоа значителен придонес за 

развивање на сеопфатен и корисен стратешки документ, кој ги претставува и вклучува и потребите и 

проблемите поврзани со родова нееднаквост во регионот, како и предлозите  на засегнатите страни за 

превенција и надминување на истите. 

Партиципативното стратешко планирање кое беше имплементирано при креирањето на овој 

документ, во својата основа е демократски процес за утврдување на почетните состојби и потребите 

на граѓаните, потоа ревидирање/ креирање на визија и стратегии за достигнување на посакуваната 

иднина на една општина и регион и претставува корисна алатка за насочување на активностите за 

имплементација на стратегијата и нивно претставување во форма на стратешки документ. 

Со имплементацијата на Стратегијата за РЕ ќе се придонесе кон инклузија во општествените текови и 

еднакви можности на сите граѓани, што дополнително поволно ќе влијае и на подобрување на 

квалитетот на животот на граѓаните од регионот во целост.  

 

РОДОВА ЕДНАКВОСТ 

Како што е претставено во Националната стратегија за родова еднаквост 2022 – 2027, достапна на веб 

сајтот на Министерството за труд и социјална политика, родовата еднаквост односно 

недискриминацијата по род е базично начело, воспоставено со Уставот на државата.  

Уставот на Република Северна Македонија гарантира дека „граѓаните се еднакви во слободите и 

правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло и 

верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните се еднакви пред Уставот и 

законите“. 

Овие уставни одредби се елаборирани и во повеќе законски акти. Така, во Законот за еднакви 

можности, на сеопфатен начин се третира прашањето на родовата еднаквост и заштитата од 

дискриминација по основа на пол. Покрај тоа, на ова прашање му се посветува внимание и во низа 

други закони, посебно од областа на кривичното, семејното и работното законодавство, кои ја 

регулираат забраната за дискриминација во одделни домени и го промовираат принципот на 

еднаквост. 

Остварувањето на еднаквите можности на мажите и жените, овозможува еднакво учество на жените и 

мажите во сите  области од јавниот и приватниот сектор, еднаков статус и третман  во остварувањето 

на нивните права, како и еднакви придобивки од остварените резултати. 

Во овој контекст, работењето кон целта за постигнување на вистинска родова еднаквост и справување 

со постојните нееднаквости, често значи да се работи различно со жените и мажите, и да се признае 
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дека мажите и жените имаат различни потреби и приоритети, се соочуваат со различни пречки, имаат 

различни аспирации и придонесуваат за развојот на различни начини. 

Досегашното искуство, изразено преку конкретни достигнувања, покажува дека тековните 

општествени процеси насочени кон промовирање, зајакнување и спроведување на родовата 

еднаквост, ја налагаат потребата за еден нов стратешки пристап кон овој важен аспект на човековото 

живеење и во предметниот регион. 

 

ПРОЦЕСОТ НА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ ВО 

РЕГИОНОТ ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО, ПЕХЧЕВО /чекори/ 

 

Чекор 1, СОЗДАВАЊЕ НА ТИМ ЗА КРЕИРАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА  

 

Носителот на проектот, НВО „КХАМ“ од Делчево во рамки на проектот “Стој цврсто за родова 

еднаквост“, преку тимот кој е одговорен за неговата имплементација, спроведе активности кои што 

беа предвидени со проектот, а беа насочени кон формирање на тим кој ке биде активен учесник но и 

главен креатор како на Стратегијата, така и на Акциските планови преку кои истата ќе се 

имплементира. Членови на овој тим беа сите 21 член на Комисиите за еднакви можности /КЕМ/кои се 

формирани во 3-те општини, проектниот тим кој што го имплементира проектот, како и други 

членови на КХАМ како волонтери и неколку претставници  на други локални НВОи од овие 

општини. 

 

Чекор 2, ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ 

 

За да се развие комплетно Стратегијата за еднакви можности на регионот Делчево, Берово и Пехчево, 

проектниот тим организираше една дводневна работилница во ноември 2022 година.  

Работилницата беше посветена на ревизија на актуелната Стратегија за РЕ 2020 – 2022. Тимот за 

креирање на стратегијата предводен од проектниот тим и стручниот консултант беше изразено 

ефективен и ефикасен и ги одреди Визијата, Областите на делување, Приоритетите, Стратешките и 

Оперативните програмски цели, Клучните активности и рокови. Беше направена и СВОТ /SWOT/ 

анализа на регионот во однос на секоја од 4-те области на делување. Иако резултатите од оваа анализа 

не се експлицитно представени во документов, истите се земени предвид, а дел од првичните 

размислувања и идеи, на основа на оваа анализа, беа изземени од страна на тимот. 

На работилницата се ревидираа и акциските планови за еднакви можности на мажите и жените во 

општините Делчево, Берово и Пехчево.  Во рамки на процесот се одредија и очекуваните резултати и 

потенцијалните показатели на успех /индикатори/ како и Буџетот на стратегијата кои пак покрај тоа 

што ќе бидат претставени во Акциските планови, свое место ќе најдат и во соодветни пасуси на овој 

документ.  

Чекор 3, ПОДГОТОВКА НА ПРВ НАЦРТ 

 

После реализацијата на  работилницата, врз основа на резултатите од истата, стручниот консултант во 

соработка со тимот на НВО„КХАМ“,  го разви првиот нацрт. 
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Чекор 4, РЕВИЗИЈА И ФИНАЛИЗАЦИЈА НА ПРВИОТ НАЦРТ 

 

После првичната презентација и деталното ревидирање на првиот нацрт, Стручниот Консултант го 

финализираше нацртот. Истиот му беше доставен на тимот одговорен за имплементација на проектот 

кој понатаму е одговорен за иницирање на процес на јавна промоција, како и официјално усвојување 

на истиот од страна на советите на општините Делчево, Берово и Пехчево. 

 

ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА КРЕИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТОВ
1
 

Еднаквите можности на жените и мажите во Република Македонија се загарантирани со Уставот 

како највисок правен акт, но воедно и голем број на закони забрануваат дискриминација врз основа на 

пол и содржат одредби со кои се инкорпорира родовиот концепт во домашната законска регулатива. 

Со законските одредби  нормативно  се обезбедени еднаквите можности на жените и мажите во 

државата. Практичната имплементација на концептот на воспоставување на еднаквите можности 

започна уште во 1999 година, кога Република Македонија го усвои својот прв Национален план за 

акција за полова рамноправност. Истиот се однесуваше на унапредувањето на родовата 

рамноправност во десет стратешки области. 

Следејќи ги добрите примери од европските земји и земјите во регионот во делот на родовата 

еднаквост, Собранието на Република Македонија во мај 2006 година го донесе Законот за еднакви 

можности на жените и мажите. Согласно со истиот, беше усвоен и вториот Национален план за 

акција за родова рамноправост /НПАРР/ за периодот од 2007 до 2012 година. Изминатите години 

беа посветени на имплементацијата на Законот за еднакви можности и воспоставувањето на 

механизмите на национално и локално ниво, со цел унапредување на еднаквите можности на жените 

и мажите. 

Заради понатамошна хармонизација на нашето законодавство со европските стандарди и вградување 

на препораките на меѓународните организации, во јануари 2012 година, беше донесен нов Закон за 

еднакви можности на жените и мажите. Со донесувањето на Законот се доуреди прашањето за 

воспоставувањето на еднаквите можности и еднаков третман на жените и мажите, се предвиде 

донесување на основни и посебни мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и 

мажите, се утврдија правата и обврските на одговорните субјекти за обезбедување на еднакви 

можности на жените и мажите, како и постапката за утврдување на нееднаков третман на жените и 

мажите, односно заштита на правата во случај на утврден нееднаков третман на жените и мажите од 

страна на застапникот за еднакви можности на жените и мажите. Во моментот на подготовка на 

Стратегијата се подготвува и нов закон за родова еднаквост кој ќе се стреми кон поголема 

усогласеност со меѓународните стандарди, барања и директиви.  

Значаен напредок во промовирањето и заштитата на еднаквите можности, преку еден покомплексен 

пристап кон овие прашања, дополнително се направи со донесувањето на Законот за спречување и 

заштита од дискриминација кој претставува заокружена правна рамка за заштита од 

дискриминација по разни основи. Законот има за цел да обезбеди мерки и активности за спречување 

на дискриминацијата, но воедно, воспоставува соодветни механизми и средства за правна заштита во 

случај на дискриминација по различни основи. Поради тоа, овој закон претставува особено значаен 

инструмент во справувањето со двојната и повеќекратна дискриминација со којашто особено се 

соочуваат жените како резултат на интерсекцијата на родот со другите идентитети. 

Во контекст на економското јакнење на жените и намалување на сиромаштијата и високата стапка на 

невработеност на женската популација, значајни се одредбите кои се внесени во Законот за работни 

односи. Според него, жените и мажите имаат исти права и можности за пристап на пазарот на трудот 

                                                 
1
   Текстот е минимално адаптиран и е превземен од Националната стратегија за родова еднаквост 2022 -2027 
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и на работното место. Воведен е принципот на забрана за дискриминација при вработување, забрана 

за директна и индирекна дискриминација на работното место, вознемирување и сексуално 

вознемирување. Со овој закон се гарантираат исти услови за професионално усовршување и 

унапредување, како и иста плата за иста работа. 

 Изборниот законик како и Законот за избор на пратеници и Законот за локални избори (кои со 

стапувањето во сила на Изборниот законик престанаа да важат) се единствените коишто 

предвидуваат посебни мерки за застапеност на обата пола на кандидатските листи за пратеници и 

советници во локалната самоуправа. Изборниот законик не предвидува квоти за избор на 

градоначалници или посебни мерки за овозможување на рамноправно учество на жените и мажите во 

извршната власт. 

 

РОДОВАТА ЕДНАКВОСТ ВО РЕГИОНОТ ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО, ПЕХЧЕВО  /СОСТОЈБИ ВО 

2022/ 

 

Вкупното резидентно население на Република Северна Македонија
2
, според пописот од 2021, во 

септември 2021 година изнесува 1 836 713 жители. Од нив, 50,4% се жени, а 49,6% се мажи.  

Основните податоци на државно ниво укажуваат на поместувања во позитивна насока во областа на 

родовата еднаквост и еднаквите можности на жените и мажите, но сепак остануваат значителен број 

на предизвици кога ќе се земат предвид фактите дека вклученоста на женските и машките деца во 

основното образование е 48% наспрема 52%, во средното вклученоста на женските деца е 48.23% 

наспроти 51.77% машки и процентот на дипломирани студенти на терциерно ниво е 43.8% машки 

наспроти 56.2% женски. 

Според официјалниот попис на населението во Република Македонија спроведен во 2021 година во 

регионот Делчево, Берово и Пехчево вкупниот број на население изнесувал 34683 од кои 18 .185 или 

49% жени  и 51% мажи.  

Во последните 5 години е збележителен и евидентен тренд на депопулација на регионот поради 

економска миграција на населението најчесто во Италија, но и други држави во Европа и пошироко. 

Иако изостануваат и на подготвувачите на документов не им беа достапни официјални податоци за 

тоа колку граѓани /мажи и жени/ се одселиле, во јавноста постои уверување дека овој број е голем и 

истото претставува еден од најголемите предизвици на овој регион.  

Краторите на документов применувајки ги методите: истражување со примена на анкета, собирање и 

анализа на постоечки локални официјални документи како и опсервација, констатираа состојби во 

регионот Делчево, Берово и Пехчево релевантни за приоритетните области кон кои сите локални 

актери и фактори ке ги насочат своите активности за да се унапредат и создаваат еднакви можности и 

да се обезбедат услови за родова рамноправност.  

                                                 
2
 

https://popis2021.stat.gov.mk/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

/%D0%92%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-

%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-

%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0-

%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0-

%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-

%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-1-836-713-

%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ 
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Жените од регионот активно партиципираат во политичките партии, најчесто во најголемите партии 

на национално ниво, /ВМРО ДПМНЕ и СДСМ/ но и во други помали партии.  

Локалните лидери на овие партии се мажи.  

Во општинските совети бројот на советници во однос на советнички е 2/3 наспроти 1/3. 

Се наметнува заклучокот дека е потребно да се зголеми интензитетот на делување на сите локални 

актери и фактори за да се обезбеди фактичка и реална родова рамноправност во сферата на политичко 

анагажирање и делување на жените и истите да имаат можност за поинтензивно вклучување во 

креирањето и имплементација на политичките платформи и програми на партиите, а во насока на 

обезбедување на можности за квалитетен живот и подобар стандард на граѓаните. 

Состојбите во однос на учеството на жените од регионот во раководните структури на локалните 

јавни институции и јавни претријатија, од аспект на родовата еднаквост, се поповолни.  

Во сите образовни институции, се забележува значително учество на жените во управните органи и 

тела на истите. Според краторите на документов ова најверојатно се должи на фактот дека и помеѓу 

вработениот наставен кадар жените се доминантно застапени. Овде соодносот се движи од околу 1/3 

застапеност на мажите и 2/3 застапеност на жените.  

Кај јавните претпријатија пак имаме состојби кои укажуваат на потребата од делување во однос на 

обезбедување на рамноправност и континуиран баланс од аспект на родова еднаквост. Таков е 

примерот со Пехчево.  

Во Берово и Делчево пак моментално состојбите се на задоволително ниво, но креаторите на 

документов сметаат дека треба да се продолжи со работата за афирмација на добрите резултати и 

практики од вклученоста на жените во раководните структури за да се обезбеди континуитет во 

имплементацијата на родово балансирани афирмативни локални политики кои безбедуваат 

квалитетен живот и подобар стандард на граѓаните. 

Насилството врз жените, значи секој акт на родово базирано насилство кое резултира со, или е 

веројатно да резултира со физичка, сексуална или психолошка штета или страдање на жените, 

вклучувајќи и закани за такви акти, принуда или своеволно лишувања од слобода, без разлика дали се 

случуваат во јавниот или приватниот живот. 

Од податоците достапни до креаторите на документов во кои што се вбројуваат представници на 

КЕМ, вработени во локални јавни и државни институции како и представници на граѓанските 

организации, евидентно е зголемен бројот на пријави на родово базирано, пред се семејно насилство. 

Според креаторите на документов овој феномен е резултат на подобрувањето на законската 

регулатива но и на делувањето на НВО и повеќето информативни кампањи кои во претходниот 

период биле имплементирани во регионот.  

 

Иако бројот на официјални пријави за мобинг како на државно ниво, така и на ниво на регионот 

Делчево, Берово и Пехчево е незначителен, сепак постојат неофицијални индиции за постоење на 

истиот кај текстилни работнички вработени во текстилни конфекции, но и други деловни субјекти.  

Претходните констатации укажуваат на потребата од организирано делување на сите локални актери 

и фактори во насока на превенција и целосна елиминација на родово базираното насилство во 

регионот Делчево, Берово и Пехчево. 

Како што е констатирано во националната стратегија за родова еднаквост, економското јакнење 

претставува еден од најзначајните фактори и цел во постигнувањето на родовата еднаквост, која во 

себе содржи повеќе елементи насочени кон: елиминација на разните форми на  дискриминација, 

промовирање на повеќе и подобри работни места за жените, во смисла на број на вработени и 

квалитет на вработувањето и на крај, намалувањето на феминизацијата на сиромаштијата.  

Во изминативе години  е направено позитивно поместување во поглед на воведување на родова 

перспектива во политиките и стратегиите на пазарот на трудот.  
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Напредокот во законското дефинирање  на забраната на дискриминацијата врз основа на пол при 

вработувањето и на работното место дава резултати.   

Во реалниот сектор, жените во регионот се во континуитет со помала стапка на вработеност од 

мажите. 

Руралните средини во регионот се уште се соочуваат со висока стапка на невработеност, несигурни и 

ниски приходи. Во стапката на активност кај населението над 15 години според типот на местото на 

живеење, се гледаат разлики кои укажуваат на многу ниската стапка на активност на жената од 

руралната средина и големите разлики во однос на стапките на активност на  жена – маж од рурална 

средина, како и жена – жена во споредба рурална-урбана средина.  

Покрај ова, карактеристика на регионот е дека многу мал и незначителен број на жени од руралните 

средини од регионот се имаат пријавено како носители на семеен земјоделски бизнис. 

 

Родовиот јаз во стапките на активност и вработеност, пониското учество на жените на позициите на 

одлучување и моќ, остануваат предизвици кои ќе бидат земени во предвид како приоритетни во 

периодот кој следи, со цел унапредување на родовата еднаквост во општественото и економското 

живеење.  

Може да се заклучи дека има поместувања во однос на стапката на вработеност на жената, но тоа не е 

доволно, а особено на ранливи категории жени, што претставува уште поспецифична цел и потреба. 

До сега се спроведени само неколку проекти од областа на пазарот на трудот и еднаквите можности 

во насока на поддршка, односно поттикнување на женското претприемништво во етнички 

маргинализираните заедници.  

 

Во насока на подобрување, унапредување и зајакнување на економскиот статус на жените,  како и 

правење увид во состојбата, се забележува  потреба од официјални истражувања за  состојбата со 

родовите прашања и пазарот на труд, увид во степенот и видовите дискриминација, сексуалното 

вознемирување, родовиот јаз во платите, можностите за скратено работно време како мерка за 

пристап кон пазарот на труд и балансирање на приватниот и јавниот живот и воведувањето на 

родителското отсуство.  

Непостоењето на истражувања води кон непознавање на системската дискриминација на жената на 

пазарот на трудот. 

Родовата рамноправност и зајакнувањето на жените за нивно рамноправно вклучување и 

партиципација како при одлучувањето така и при имплементацијата на национални и локални 

стратегии и програми, преставува една од фундаменталните основи на демократијата и 

општествениот поредок.  

Еднаквото учество на жените во процесите на одлучување во јавниот и политичкиот живот, е од 

витално значење за демократијата на секоја земја. Напорите на Република Северна Македонија во 

изминатите години за поголемо вклучување на жените, покажуваат позитивни достигнувања и во 

регионот Делчево, Берово и Пехчево. Сепак ,креаторите на документов посочуваат дека се уште има 

потреба, но и простор да се работи на тоа прашање.  

Иако се формирани и нивната работа веќе почнува да дава резултати, Комисиите за еднакви 

можности /КЕМ/ во општините Делчево, Берово и Пехчево сепак чувствуваат потреба од 

поорганизиран и планиран развој и унапредување во однос на нивен институционален развој и 

организациско јакнење.  
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Користењето на буџетски средства од општините за делување на овие комисии претпоставува и 

иницира потреба од подготовка и усогласување на конкретни правила односно правилници за нивно 

делување.  

Покрај ова, постои и реална потреба за подготовка на годишни програми за делување на ниво на 

секоја од трите општини со кои ќе се овозможи ефективно и ефикасно делување и постигнување на 

промени и унапредување во однос на создавање на баланс во однос на еднаквите можности во секоја 

од општините Делчево, Берово и Пехчево. 

 

СТРАТЕГИЈА 

ВИЗИЈА 

„Жените од Делчево, Берово и Пехчево се активно вклучени во креирањето и спроведувањето 

на локалните јавни политики“ 

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЛУВАЊЕ  

 

1. Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областите   а) политика,  б) родово 

базирано насилство и в) економија; 

2. Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики; 

3. Едукација и јакнење на капацитетите за родова еднаквост и родова сензибилизација на 

КЕМ, локалните институции, граѓанското општество и целокупното население; 

4. Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за 

ублажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза.   

5. Здравство 

 

 

 СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ  

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на 

под-областите   а) политика,       б) родово базирано насилство и в) економија; 

ЦЕЛ 1.1 Зголемено учество на жените во Советите и комисиите на општините, во 

управните одбори и извршните раководни позиции на локалните институции; 

Мерки:  

- Воведување на систем за собирање родово разделени податоци во сите области од 

работењето на општините и во самите општини и институции основани и во 

надлежност од нив 

- Создавање внатрешна процедура за задолжително разгледување на програмите на 
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оптините од страна на КЕМ во насока на нивна родова сензибилизација 

ЦЕЛ 1.2: Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во 

однос на родово базирано насилство; 

Мерки: 

- Подигнување на свеста за родово базирано насилство преку локални кампањи, 

трибини и учество на сите засегнати страни 

- Обезбедување за континуирано функционирање на сервис за бесплатна правна 

помош на жртвите  на родово базирано насилство 

- Обезбедување на просторија за 24h згрижување на жртви од семејно насилство  

- Истражување на бројот на жртви од родово насилство  

ЦЕЛ 1.3: Економско јакнење и повисoк степен на искористување на економските 

права и можности на жените од општините Дечево, Берово и Пехчево; 

Мерки:  

- Афирмација на можностите за самовработување во областа на земјоделството, 

преку поттикнување на женското претприемништво и подобрување на 

информираноста и пристапот на жените до програмите на АФПЗРР и ИПАРД 

фондовите 

- Поддршка во подобрувањето на претприемничките вештини на млади, жени и 

ранливи групи за започнување сопствен бизнис и самобвработување преку обуки 

- Здружување на производители и собирачи на производи преку детекција на 

заинтересирани страни и едукативни работилници 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Зголемен број за 10% на жени советнички, членки на комисии, управни и надзорни 

органи во локални институции до крајот на 2026 година преку имплементација на 

едукативни работилници за родово сензибилизирање на раководните структури 

- Навремено препознавање и соодветна реакција на формите на родово базирано 

насилство во општините Делчево, Берово и Пехчево 

- Вклучени најмалку 100 жени на годишно ниво во едукативни настани и активности 

/трибини, едукативни работилници/ за запознавање со заштитните механизми што 

ги нуди домашното законодавство за превенција и заштита од родово базирано 

насилство 
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- Вклучување и информирање за можностите на најмалку 50% од бројот на 

невработени жени од општините Делчево, Берово и Пехчево во програмите и 

мерките на АВРМ до крајот на 2026 година 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Партиципација во креирање и имплементација на 

локални и јавни политики 

ЦЕЛ: 2.1 Активација на локалните административни единици (месни и урбани 

заедници) заради создавање на услови за учество на жените од маргинализираните 

групи и руралните средини во процеси за креирање и  имплементирање на локални 

јавни политики. 

Мерки: 

- Активно работење на месните заедници во руралните средини во кои ќе бидат 

вклучени повеќе жени кои ќе придонесат за развој на руралните средини. 

- Формирање на повеќе клубови или здруженија во кои ќе бидат опфатени жени од 

руралните средини, но и од урбаните средини.  

- Обезбедување превоз во микро регион 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Создадени услови за поголемо вклучување на жените, посебно од руралните 

средини и маргинализирани групи за нивно активно вклучување во процесите на 

креирање и имплементирање на локални јавни политики  

 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Едукација и јакнење на капацитетите за родовата 

еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ, локалните институции, граѓанското 

општество и целокупното население  

ЦЕЛ 3.1 Родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и 

средни училишта заради личен пример и индиректна едукација на учениците 

- Едукација на вработените во локалните институции за навремено препознавање 

на формите на родово базирано насилство во општините Делчево, Берово и 

Пехчево  

- Со едукација до родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските 

основни и средни училишта од регионот заради давање на личен пример и 

индиректна едукација на учениците 
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- Кампања за поголемо вклучување на девојчињара за стекнување повисок степен 

на образование 

ЦЕЛ 3.2 Зајакната свест на граѓаните за родовата еднаквост 

- Подигнување на свеста за родовата еднаквост преку локални кампањи, трибини и 

учество на сите засегнати страни 

ЦЕЛ 3.3 Функционалност на Комисиите за еднакви можности од Делчево, Берово и 

Пехчево 

- Размена на информации и искуства со повеќе општини од државата, но и 

вмрежување со други од Европа и Балканот, со цел споделување на нивни 

искуства кои можеме да ги примениме во нашата општина (и општините Пехчево 

и Делчево), барем два пати годишно.  

- Поголема соработка на институциите на локално ниво со невладини 

организации.(Едукација, партнерски проекти, меѓугранична соработка, 

споделување знаења и искуства) 

- Изработка на Деловници и Годишни програми за работа на КЕМ од Делчево, 

Берово и Пехчево за 2023 до крајот на март 2023 година 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Родово сензибилни локални институциии  

- Подигната свест за родовата еднаквост кај населението во општините Делчево, 

Берово и Пехчево 

- Подготвени и усвоени стратешки и оперативни програми, правила и процедури, 

како основа за работа на КЕМ во општините Делчево, Берово и Пехчево  

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Вклучување на родовата перспектива во 

јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од 

климатските промени и енергетската криза  

ЦЕЛ 4.1 Подигање на свеста за намалување на загадувањето и начини на штедење 

на електрична енергија 

Мерки: 

- Едукативни работилници за подигање на свеста за намалување на загадувањето и 

начини на штедење на електрична енергија со учениците, бизнис секторот и 

индивидуални земјоделци 

ЦЕЛ 4.2 Зголемување на енергетската ефикасност и употреба на зелена енергија 
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- Поставување на фотоволтаици на јавните институции 

- замена на уличните светилки со енергетско ефикасни 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Зголемена свесност кај граѓаните за ефектите од загадувањето на воздухот врз 

животната средина и здравјето на луѓето 

- Подобрена енергетска ефикасност преку воведување на зелена енергија 

 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Здравство  

ЦЕЛ 5.1 Подигање на свеста кај жените и мажите за контролирање на здравјето 

Мерки: 

- Едуакција во основните и средните училишта за важноста на превенцијата 

- Прегледи кај мажите после 40-тата година (прегледи за простатата) 

 

ЦЕЛ 5.2 Нега и грижа за стари и изнемоштени лица во домашни услови 

вклучувајќи стручни невработени лица од областа на здравството.  

Мерки: 

- Продолжување на грижата кај стари и изнемоштени лица во домашни услови 

 

ЦЕЛ 5.3 Обезбедување на гинеколошки преглед и мамографски (бесплатно) преглед 

на заинтересирани жени.  

Мерки: 

- Обезбедување на гинеколошки преглед и мамографски (бесплатен) преглед на 

заинтересирани жени.  

- Едукативни работилници за значењето на редовните мамографски прегледи и 

гинеколошки прегледи               

- Обезбедување на превоз за жените од одалечените места (рурални средини) 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

- Зголемен број на превентивни прегледи 

- Ефективни тимови за грижа на стари и изнемоштени лица во домашни услови 

- Зголемен број на превентивни гинеколошки и мамографски прегледи.    

 

 

БУЏЕТ 

За успешна имплементација на мерките предвидени со стратегијата потребно е обезбедување на 

соодветна финансиска и техничка поддршка од страна на буџетот на општините Делчево, Берово и 

Пехчево, како и од страна на институциите вклучени и надлежни за оваа област, но секако и 

поддршка од надворешно финансирање преку донации и претпристапните фондови на ЕУ за РСМ, 

како и преку билатералните договори.  година на имплементација. На годишно ниво ќе се проектира 

потребниот буџет за имплементација врз основа на акциските планови подговтвени за секоја година 

одделно.  

Финансирањето и спроведувањрто на Стратегијата за родова еднаквост на општините Делчево, 

Берово и Пехчево ќе се разгледува еднбаш до двапати годишно и ќе се прави преглед на започнати и 

теализирани остварувања, како и тековна подготовка на годишните акциски планови за годишно 

планирање и финансирање на стратегијата. 
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МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

Советникот за еднакви можности во општините Делчево, Берово и Пехчево во соработка со 

останатите општински служби и комисиите за еднакви можности на општините Делчево, Берово и 

Пехчево ќе бидат одговорни за следење и евалуација на имплементацијата на стратегијата за родова 

еднаквост на општините Делчево, Берово и Пехчево. 

Координаторите ќе изготвуваат годишни извештаи за постигнатите резултати од имплементацијата на 

активностите од стратегијата и истите ќе ги доставуваат до соодветните Градоначалници и Совети на 

општините. Извештаите ќе се разгледуваат од страна на Советот на општините во секој прв квартал 

(јануари – март) во наредната година за достигнувањата во претходната. 

 

ПРЕПОРАКИ ЗА ЕФЕКТИВНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

Спроведувањето на Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за 

периодот 2023 – 2026 год. се планира и предвидува за период од 4 години и динамиката на 

спроведувањето ќе биде во согласност со Годишните програми на општините. 

Стратегијата претставува базичен документ чија имплементација ќе трае подолг временски период и 

согласно на  промените  на  состојбите, таа ќе се приспособува и ќе поставува приоритети во 

зависност од потребите на заедницата. 

Постигнувањето на целите од стратегијата, претпоставува широка вклученост на заедницата и 

учество на јавноста во креирањето на политики на локално ниво. Соработката и координацијата на 

Локалната самоуправа со руралното население и останатите граѓани, е од суштинска важност за 

афирмацијата како и за постигнување на родова еднаквост во пракса. 

 

За ефективна и ефикасна имплементација на Стратегијата за родова еднаквост на регионот 

Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023 – 2026 г. се предлагаат следниве чекори: 

1. Усвојување на стратегијата од страна на Советите на Општините Делчево, Берово и Пехчево. 

2. Усвојување на Планови за акција за секоја општина одделно од страна на Советите на 

Општините Делчево, Берово и Пехчево. 

3. Обезбедување на финансиски средства за имплементација на стратегијата преку подготовка на 

Годишни оперативни планови за имплементација на Стретегијата за родова еднаквост на 

регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023 – 2026г. (буџетски извори) и проекти 

(за обебедување на финансии од домашни и меѓународни донатори). 

4. Воспоставување на систем на комуникација и координација на сите засегнати страни вклучени 

во имплементацијата на стратегијата. 

5. Мониторинг на имплементацијата на мерките  согласно планираната динамика предвидена со 

Плановите за акција за имплементација на Стретегијата за родова еднаквост на регионот 

Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023 – 2026г.  

6. Евалуација на имплементацијата на Стратегијата за родова еднаквост на регионот Делчево, 

Берово и Пехчево за периодот 2023 – 2026г.  

7. Ревизија на стратегијата /опција/. 

 

КООРДИНАЦИЈА 

Обврската за координација на имплементацијата на стратегијата што подразбира подготовка на 

акциски планови, годишни оперативни планови, проекти, извештаи, коментари, мислења, препораки 

и други потребни документи ќе ја превземат КЕМ кои се формирани и постојат во рамки на 3-те 

општини. 
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СТРАТЕШКО УПРАВУВАЊЕ  

Комисиите за еднакви можности ќе дизајнираат и имплементираат процеси на Стратешко управување 

и тоа ќе: 

 Иницираат подговка на релевантни Годишни оперативни планови (ГОП) /интегрирани и 

сепаратни/; 

 Иницираат подговка на проекти; 

 Иницираат и лобираат за обезбедување средства од локални, национални и меѓународни 

извори и донатори; 

 Формираат и ќе ја координира работата на тематски оперативни групи/кои можат да се 

формираат по потреба/. 

 Иницираат и координираат процеси за ревизија на постоечките стратешки документи за родова 

еднаквост во нивните општини; 

 

СТРАТЕШКА КОНТРОЛА  

 

Комисиите за еднакви можности, согласно предлозите во овој документ, ќе дизајнираат и 

имплементираат процеси за стратешка контрола на имплементацијата на Стратегијата за родова 

еднаквост на регионот Делчево, Берово и Пехчево за периодот 2023 – 2026 г. што вклучува: 

 Мониторинг и Евалуација на програми и проекти; 

Подготовка на релевантни извештаи /периодични, финални, годишни/; 
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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 акциски план на општина Пехчево за 

имлементација на регионална стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на акциски план на општина Пехчево за имлементација на 

регионална стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година, што советот нa општина 

Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/5                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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), Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.02.2023 година 

донесе:  

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на акциски план на општина Пехчево за имлементација на  

регионална стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година 

 

 

Член 1 

  Советот на општина Пехчево гo усвојува акцискиoт план на општина Пехчево за 

имлементација на регионалната стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година. 

 

 

Член 2 

Акцискиoт план на општина Пехчево за имлементација на регионалната стратегија за родова 

еднаквост за периодот 2023-2026 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.08-183/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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АКЦИСКИ ПЛАН НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  

ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА РЕГИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ  

ЗА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО, БЕРОВО И ПЕХЧЕВО ЗА ПЕРИОДОТ 2023 - 2026  

 
Декември  2022 

 
 

 

 
 
   

Акциските планови за родова еднаквост на Општина Пехчево се изработени во рамки на проектот „Стој цврсто за родова 

еднаквост“. 

Проектот е иплементиран од НВО„КХАМ“ Делчево. 

  

 

 

Содржината на оваа публикација е изработена со помош на The Kvinna till Kvinna Foundation и Шведска агенција за развој и 

соработка и е единствена одговорност на НВО„КХАМ“ Делчево и во никој случај не ги одразува ставовите на The Kvinna till Kvinna 

Foundation и Шведска  
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Област на делување:  

Човекови права и родова еднаквост 

Подобласт - Политика 
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СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа политика 

ЦЕЛ 1.1 Зголемено учество на жените во Советите и комисиите на општините, во управните одбори и извршните раководни позиции на локалните институции; 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Воведување на систем за 
собирање родово разделени 
податоци во сите области од 
работењето на општините и во 
самите општини и институции 
основани и во надлежност од нив 

Воспоставен систем за  собирање 
родово разделени податоци во 
сите области од работењето на 
општините и во самите општини и 
институции основани и во 
надлежност од нив   

10,000 Јануари/февруари 2023 
Собирање на податоци - 
континуирано 
 

КЕМ Пехчево 
Советник за еднакви можности на 
општина Пехчево, 
Општински училишта и јавни 
претпријатија 

Годишна презентација на 

релевантни наоди и параметри во 

однос на учеството на жените во 

Советот и комисиите на 

општинaта, во управните одбори 

и извршните раководни позиции 

на локалните институции во 

Пехчево 

Организирана и спроведена по 
една годишна презнтација за 
промоција на состојби /податоци 
и информации/ поврзани со 
родовата еднаквост и бројот на 
жени  вклучен во Советот и 
комисиите на општините, во 
управните одбори и извршните 
раководни позиции на локалните 
институции 

5,000 Декемви 2023 КЕМ Пехчево 
Советник  за еднакви можности 
на општина Пехчево 

Создавање внатрешна процедура 

за задолжително разгледување 

на програмите на општините од 

страна на КЕМ во насока на нивна 

родова сензибилизација 

Развиена и усвоена внатрешна 
процедура 

/ Април 2023 КЕМ Пехчево 
Советник  за еднакви можности 
на општина Пехчево 
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Област на делување:  

Човекови права и родова еднаквост 

Подобласт - Родово базирано насилство 
 

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа - родово базирано насилство  

ЦЕЛ 1.2: Зголемување на довербата кај граѓаните во надлежните институции во однос на родово базирано насилство; 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Подигнување на свеста за родово 

базирано насилство преку 

локални кампањи, трибини и 

учество на сите засегнати страни 

Број на организирани настани 
Број на опфатени лица со 
кампањата 
Зголемена свесност за 30% 

50,000 Квартално 2023-2026 КЕМ 
Советник за еднакви можности на 
општина Пехчево, 
ГОи 

Обезбедување за континуирано 

функционирање на сервис за 

бесплатна правна помош на 

жртвите  на родово базирано 

насилство 

Обезбедена поддршка на 
најмалку 10 жени 

60,000 2023 континуирано до 2026 КЕМ 
Советник за еднакви можности на 
општина Пехчево, 
ГОи 

Обезбедување на просторија за 

24h згрижување на жртви од 

семејно насилство  

Обезбеден и во функција простор 
за згижување на жртви од 
семејно насилство 

100,000 Март 2023 Градоначалник,  
КЕМ 
Советник за еднакви можности на 
општина Пехчево, 
ГОи 

Истражување на бројот на жртви 

од родово насилство  

Спроведено истражување и 
препораки врз основа на 
добиените податоци 

120,000 2023-2026 КЕМ 
Советник  за еднакви можности 
на општина Пехчево, 
ГОи 
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Област на делување:  

Човекови права и родова еднаквост  

Подобласт- Економија 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 1: Човекови права и родова еднаквост во рамки на под-областа - економија; 

ЦЕЛ 1.3: Економско јакнење и повисoк степен на искористување на економските права и можности на жените од општините Делчево, Берово и Пехчево; 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Афирмација на можностите за 

самовработување во областа на 

земјоделството, преку 

поттикнување на женското 

претприемништво и подобрување 

на информираноста и пристапот 

на жените до програмите на 

АФПЗРР и ИПАРД фондовите 

Зголемен број на жени корисници 

на програмите на АФПЗРР и 

ИПАРД фондовите, за 10% 

24,000 Март - октомври2023  КЕМ 

Советник за еднакви можности на 

општина Пехчево, 

ГОи, Подрачни единици на 
МЗШВ 

Поддршка во подобрувањето на 

претприемничките вештини на 

млади, жени и ранливи групи за 

започнување сопствен бизнис и 

самобвработување преку обуки 

Зголемен број на обучени млади, 

жени и други ранливи групи 
граѓани во руралните средини за 

20% 

100,000 Март-октомври 2023 КЕМ, ГОи, Центар за 

вработување 

Здружување на производители и 

собирачи на производи преку 

детекција на заинтересирани 

страни и едукативни работилници 

Формирани најмалку 2 задруги 

Број на одржани едукативни 
работилници 

Број на учесници 

20,000 Февруари – декември 2023  КЕМ, ГОи 
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Област на делување:  

Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 2: Партиципација во креирање и имплементација на локални и јавни политики 

ЦЕЛ: 2.1 Активација на локалните административни единици (месни и урбани заедници) заради создавање на услови за учество на жените од маргинализираните групи и 

руралните средини во процеси за креирање и  имплементирање на локални јавни политики. 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Активно работење на месните 
заедници во руралните средини 

во кои ќе бидат вклучени повеќе 

жени кои ќе придонесат за развој 
на руралните средини. 

 

Број на жени учеснички на 
состаноците на УЗ/МЗ 

 

20,000 Март- јуни – септември -
декември 2023 -2026 

 

КЕМ, ГОи 

Формирање на повеќе клубови 
или здруженија во кои ќе бидат 

опфатени жени од руралните 
средини, но и од урбаните 

средини.  

 

Број на клубови/ здруженија кои 
вклучиваат и/или работат со жени 

од руралните средини 

20,000 2023 континуирано до 2026 
 

КЕМ, ГОи 

Обезбедување редовен превоз во 

микро регион 

Линиски превоз од и до најмалку 

4 рурални средини 

100,000 Февруари 2023  КЕМ, ГОи, Градоначалник, 

бизнис заедница 
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Област на делување:  

Едукација и јакнење на капацитетите за родовата еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ,  

локалните институции, граѓанското општество и целокупното население 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 3: Едукација и јакнење на капацитетите за родовата еднаквост и родова сензибилизација на КЕМ, локалните институции, граѓанското 

општество и целокупното население 

 

ЦЕЛ 3.1 Родова сензибилизација на наставниот кадар од општинските основни и средни училишта заради личен пример и индиректна едукација на учениците 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Едукација на вработените во 

локалните институции за 

навремено препознавање на 

формите на родово базирано 

насилство во општините Делчево, 

Берово и Пехчево  

Број на спроведени настани 

Број на присутни 

20,000 Март, јуни, ноември 2023 -2026 

 

КЕМ, Сектор за образование на 

општина Пехчево, 

ГО 

Со едукација до родова 

сензибилизација на наставниот 

кадар од општинските основни и 

средни училишта од регионот 

заради давање на личен пример и 

индиректна едукација на 

учениците 

Опфатени 70% од наставниот 

кадар 

20,000 Март, јуни, ноември 2023 -2026 

 

КЕМ, ГОи 

Кампања за поголемо вклучување 

на девојчињата за стекнување 

Опфатени 70% од девојчињата на 
возраст од 7-17 години со 

едукативна кампања 

50,000 Април – септември 2023-2026 

 

КЕМ, основни и средни 
училишта, ГОи 
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повисок степен на образование 

ЦЕЛ 3.2 Зајакната свест на граѓаните за родовата еднаквост 

Подигнување на свеста за 

родовата еднаквост преку 

локални кампањи, трибини и 

учество на сите засегнати страни 

Опфатено најмалку 60% од 
населението со кампања 

Број на организирани настани 

30,000 2023 континуирано до 2026 КЕМ, ГОи 

ЦЕЛ 3.3 Функционалност на Комисиите за еднакви можности од Делчево, Берово и Пехчево 

Размена на информации и 

искуства со повеќе општини од 
државата, но и вмрежување со 

други од Европа и Балканот, со 
цел споделување на нивни 

искуства кои можат да се 

применат во општината  
 

Број на настани за вмрежување 

Имплементирани акции  

40,000 2023 (квартално) -2026 

 

КЕМ, ГОи 

Поголема соработка на 

институциите на локално ниво со 
невладини организации. 

(Едукација, партнерски проекти, 
меѓугранична соработка, 

споделување знаења и искуства) 

 

Организирани најмалку 20 

заеднички настани 
 

100,000 2023 континуирано-2026 КЕМ, ГОи 

Изработка на Деловници и 

Годишни програми за работа на 

КЕМ Пехчево  

Подготвен ии усвоен деловник за 

работа на КЕМ 

Подготвени и усвоени годишни 
програми на КЕМ 

/ Јануари – март 2023 КЕМ, Координатор за еднакви 

можности 
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Област на делување: 

Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за  

ублажување на ефектите од климатските промени и енергетската криза 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 4: Вклучување на родовата перспектива во јавните политики кои се носат на локално ниво за ублажување на ефектите од климатските 

промени и енергетската криза 

 

ЦЕЛ 4.1 Подигање на свеста за намалување на загадувањето и начини на штедење на електрична енергија 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Едукативни работилници за 

подигање на свеста за 
намалување на загадувањето и 

начини на штедење на електрична 

енергија со учениците, бизнис 
секторот и индивидуални 

земјоделци 

Број на одржани настани 

 
Број на учесници поделени по 

сектор 

30,000 Јануари – мај 2023-2025 КЕМ, ГОи 

ЦЕЛ 4.2 Зголемување на енергетската ефикасност и употреба на зелена енергија 

Поставување на фотоволтаици на 

јавните институции 

Поставени фотоволтаици на 
најмалку 4 јавни институции 

1,500,000 2023  КЕМ, Општина Пехчево, јавни 
институции, ГОи 

Замена на уличните светилки со 

енергетско ефикасни  

Поставени енергетско ефикасни 

светилки на најмалку 50% од 
мрежата за улично осветлување 

1,500,000 2023  КЕМ, Општина Пехчево 
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Област на делување: 

Здравство 
 

 
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ 5: Здравство 

ЦЕЛ 5.1 Подигање на свеста кај жените и мажите за контролирање на здравјето 

Мерка/ активност 

Индикатори на успешност Буџет (МКД) Временска рамка Одговорно лице/ институција 

Едуакција во основните и 

средните училишта за важноста 
на превенцијата на женското и 

машкото здравје 

 

Зголемена свесност за прашањето 

за 50% 
Број на организирани настани 

50,000 Април и ноември 2023=2026 

 

КЕМ, ГО, основни и средни 

училишта 

Прегледи кај мажите после 40-

тата година (прегледи за 
простатата) 

 

Вклучени најмалку 30% од 

машката популација во 
превентивни прегледи 

120,000 2023-2026 КЕМ, ГОи 

ЦЕЛ 5.2 Нега и грижа за стари и изнемоштени лица во домашни услови вклучувајќи стручни невработени лица од областа на здравството.  

Продолжување на грижата кај 
стари и изнемоштени лица во 

домашни услови 

Формирани и оперативни 
најмалку 2 тима кои работат на 

грижа на стари и изнемоштени 
лица во домашни услови 

200,000 2023-2026 КЕМ, Сектор за социјална 
политика при општина Пехчево  

ЦЕЛ 5.3 Обезбедување на гинеколошки преглед и мамографски (бесплатен) преглед на заинтересирани жени 

Обезбедување на гинеколошки 
преглед и мамографски 

(бесплатен) преглед на 

заинтересирани жени.  

 

Опфатени најмалку 50% од 
женската популација  

40,000 2023 континуирано-2026 КЕМ, МЗ, матични гинеколози од 
Пехчево 

Едукативни работилници за 

значењето на редовните 
мамографски прегледи и 

гинеколошки прегледи               

 

Организирани најмалку 2 настани 

годишно за значењето на 
мамографските и гинеколошките 

прегледи 

20,000 Мај и октомври 2023-2026 КЕМ, матични гинеколози од 

Пехчево, ГОи 
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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 давање на користење движни ствари противпожарна опрема 

на доброволно противпожарно друштво Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на користење движни ствари противпожарна опрема на доброволно 

противпожарно друштво Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница 

одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/6                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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 03.02.2023 година, донесе: 

 

ОДЛУКА 

за давање на времено користење движни ствари противпожарна опрема на доброволно 

противпожарно друштво Пехчево 

 

 

Член 1 

Со оваа одлука советот на општина Пехчево дава на времено користење движни ствари, 

противпожарна опрема на доброволно противпожарно друштво Пехчево: 

 

 ПП одело АРМОР ФИГХТЕР А- НОМЕЏ ТОУГХТ – сина (4 комплета); 

 Заштитни интервентни чизми ТОРЦХБОА (42/) – (1 пар); 

 Заштитни интервентни чизми ТОРЦХБОА (43/) – (1 пар); 

 Заштитни интервентни чизми ТОРЦХБОА (44/) – (1 пар); 

 Заштитни интервентни чизми ТОРЦХБОА (45/) – (1 пар); 

 Интервентни ракавици ЦХЕЅЕННЕ ПЛУС вел. 10 – (4 пара); 

 Противпожарна кацига ПАБ ФИРЕ05 – (4 комплета); 

 Поткапа – (4 комплета); 

 Изолационен апарат ПСС500ДС+Пклуќен автомат ПСХОРТ+ Маска П52972 + Боца 

6,8л/300 бар. Цц – (1 комплет); 

 Дишен автомат -  (1 комплет); 

 Боца 6,8л/300 бар ЦЦ – (1 комплет); 

 Маска ФПС 7000 П – ЕПДМ – М2 – ПЦ – (1 комплет); 

 Пожарникарски шлем МП2 со алуминизиран штитник (/ЈА ) – (4 комплета); 

 В25 – ФЕЛИЏ Ранец 25л. 422001 – (6 комплета); 
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 ПП Црево фи 52,15м – (19 комплета); 

 Метални метли – 13 броја; 

 Напратњачи за вода – 2 броја; 

 42 Helme Schuberth 

 55 Paar Stiefel 

 24 Stuk Orange Jacken 

 32 Jacken Einsatzuniform Blau E1 

 29 Hosen Einsatzuniform Blau E1 

 

 

Член 2 

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

доброволно противпожарно друштво Пехчево за период од 4 (четири) години. 

 

 

Член 3 

 Примопредавањето на движната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу 

градоначалникот на општина Пехчево и претставници од доброволно противпожарно друштво 

Пехчево во рок од 3 дена од влегувањето во сила на оваа одлука. 

 

 

Член 4 

Доколку во меѓувреме општина Пехчево има приоритет од Движната ствар, противпожарна 

опрема, истата може да ја одземе и пред истекот на периодот за кој е дадена на користење со писмено 

известување. 

 

Член 5 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-184/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 Јавен повик за пријавување на лица за членови во  

управен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Јавен повик за пријавување на лица за членови во управен одбор во ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево го донесе на 13-та седница одржана на ден 

03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/7                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Во согласност со одлуката на Владата за што поголема транспарентност и отчетност на органите на 

државната управа и јавните претпријатија, а практикувајќи ги европските вредности и член 17-а од 

Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Р.М.бр.38/96,9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 

83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на 

Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 89/2022), Советот на општина Пехчево, во својство на 

основач на претпријатието, објавува 

 

ЈАВЕН ПОВИК 

за пријавување на лица  

-          за член на Управен одбор во ЈКП ,,Комуналец” Пехчево (едно лице); 

           Кандидатот за член на Управниот одбор мора да ги исполнува следниве услови: 

- да е државјанин на Република Северна Македонија, 

- да е жител на Општина Пехчево; 

- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен образование; 

- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или 

прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност; 

- да има најмалку 5 години од областа на дејноста на комуналното претпријатие; 

- да има минимум три години работно искуство oд областа на финансиско работење, правни 

работи или технички науки. 

           Времетраење на мандат: четири години, со право на уште еден последователен мандат.  

Се поттикнуваат кандидатите што ги исполнуваат наведените услови, покрај наведените 

законски потребни документи, да достават соодветно мотивациско писмо (во слободна форма) и 

кратко CV (кратка биографија) во затворен плик со назнака „НЕ ОТВОРАЈ - ЗА ЈАВЕН ПОВИК 
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ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР ВО ЈКП КОМУНАЛЕЦ ПЕХЧЕВО,, во Архивата на Општина 

Пехчево, во рок од 8 дена од објавувањето на овој повик. 

Комисијата за селекција за проверка на податоци по јавниот повик,  по пат на 

административна селекција и интервју, подготвува и доставува предлог листа од најдобро 

рангираните кандидати до Советот на општина Пехчево.   

Советот на општина Пехчево во рок од 15 дена од доставувањето на предлогот, ќе изврши 

соодветен избор од предложените кандидати и ќе донесе одлука за именување на член на Управен 

одбор во ЈКП ,,Комуналец” Пехчево.  

Јавниот повик ќе биде објавен на веб-страната на општина Пехчево, огласната табла на 

општина Пехчево и веб-страната на ЈКП ,,Комуналец” Пехчево. 
 

Бр.08-185/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 именување на член на надзорен одбор на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за именување на член на надзорен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево, што 

советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/8                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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), член 30 став 1 точка 

26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021) и Предлог бр.08-

52/4 од 05.01.2023 година, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.02.2023 година 

донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за именување на член на надзорен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево 

 

 

 

Член 1 

За член на надзорен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именува: 

- Благојчо Јовевски - Пехчево; 

 

 

Член 2 

Членот на надозорен одбор на JKП ,,Комуналец,, - Пехчево се именува за период од 4 (четири) 

години. 

 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-186/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 давање на мислење за реализација на годишната програма за 

изведување на ученички екскурзии, излети и други слободни активности за ученици од 3, 6 и 9 

одделение во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2022/2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање на мислење за реализација на годишната програма за изведување на 

ученички екскурзии, излети и други слободни активности за ученици од 3, 6 и 9 одделение во ООУ 

,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2022/2023 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе 

на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/9                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 42 став 1 од Законот за основно образование (″Службен весник на РМ″ 

бр.161/19год), член 7 од Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите 

вонучилишни активности на учениците од основните училишта бр. 12-13487/1 од 19.11.2019 година 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 03.02.2023 година донесе: 

 

O Д Л У К А 

за давање на мислење за реализација на годишната програма за изведување на ученички 

екскурзии, излети и други слободни активности за ученици од 3, 6 и 9 одделение во  

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2022/2023 година 

 

 

Член 1 

      Советот на општина Пехчево ги разгледа Програмите за екскурзија за учениците од 3, 6 и 9 

одделение во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево и дава позитивно мислење за:  
- Програма за еднодневна ученичка екскурзија за учениците од III одделение (2022/2023) бр. 

08-401/1 од 06.12.2022 год; 

- Програма за дводневна ученичка екскурзија за учениците од VI одделение (2022/2023) бр. 

08-401/2 од 06.12.2022 год; 

- Програма за тридневна ученичка екскурзија за учениците од IX одделение (2022/2023) бр. 

08-401/3 од 06.12.2022 год; 

 

Член 2 

Програмите ги содржат сите потребни податоци за воспитно образовните цели, задачи, 

содржини и активости, ги задоволува сите крутериуми и е во согласност со Правилникот за начинот 

на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од 

основните училишта. Јасно и прецизно се наведени локациите за посета, времетраењето и техничката 

организација, како и начинот на финансирање на екскурзиите. 
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Член 3 

Одлуката да се достави до ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево, градоначалникот и архивата на 

општина Пехчево. 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-187/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчевo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  III ОДДЕЛЕНИЕ (2022/2023) 
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Врз основа  на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности 

на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година, Стручниот тим при ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, 

изготви 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ   НА ЕДНОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ  

ОД III ОДДЕЛЕНИЕ ПРИ ООУ ,,Ванчо Китанов ,, - Пехчево 

 

ЦЕЛИ:  

a. совладување и проширување на знаењата 

b. примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање  на појавите и односите во средината,културно историски 

знаменитости , индустриски , земјоделски капацитети  и спортски објекти и знаменитости 

 

ЗАДАЧИ:  

c. изучување и истражување на објекти и  појави во природата  

d. развивање интерес за природата и градење еколошки навики 

e. запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви 

f. градење чувство на патриотизам , толеранција и соживот 

g. развивање позитивен однос кон националните, културните и естетски вредности 

h. социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе  

 

СОДРЖИНИ И 

АКТИВНОСТИ 
РАКОВОДИТЕЛИ 

ВРЕМЕ НА 

ИЗВЕДУВАЊЕ И 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

ЛОКАЦИИ ЗА  ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ ВКУПНО УЧЕНИЦИ ВО III -то ОДД. 

 

Посета на локалитети од 

историско значење ,  

наблудување на појави  во  

природата , 

истражување на културата, 

традицијата и занаетите 

 

Одделенски раководители 

 

-Раководител на екскурзија: 

-  Влатко Марковски 

 

Помошници: 

 

- Добрила Јовевска 

-Сашо Таковски 

- Зоран Вучковски 

- Елизабета Вучковски 

 

 

Мај/јуни 

 

 

 

Патни правци: 

1.ден :Поаѓање од Пехчево за Дојран – Дојранско езеро; 

ручек; Струмица – Колешински водопади и Манастир „Св. 

Леонтиј“ – Водоча. Враќање во Пехчево во вечерните 

часови. 

 

Локации: 

Пехчево – Дојран – Дојранско езеро – Струмица -  

Колешински водопади -  Манастир „Св. Леонтиј“ – Водоча - 

Пехчево 

 

 

 

31 

 
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:  Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзии и други 

слободни активности со објавување на оглас во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се 
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издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат 

јазик различен од македонскиот јазик. Формирање на Комисија за прибирање на понудите и спроведување на постапката.  

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Финанасиски средства од родителите на учениците.Финансиските средства родителите ќе ги уплаќаат 

на  уплатница дирекно на агенцијата со која е потпишан договорот за изведување на екскурзија. 

 

 Стручен тим за организирање на екскурзија: 

 

Добрила Јовевска –Директор 

Влатко Марковски –раководител на екскурзијата 

Сашо Таковски – одделенски наставник 

Зоран Вучковски - одделенски наставник 

Елизабета Вучковски - одделенски наставник 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ДВОДНЕВНА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД VI ОДДЕЛЕНИЕ (2022/2023) 

 

Врз основа  на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности 

на учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година, Стручниот тим при ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, 

изготви 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДВОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ                                                                                                                                   

ОД VI ОДД. при ООУ ,,Ванчо Китанов“ Пехчевo 

 

ЦЕЛИ:  

a. совладување и проширување на знаењата; 

b. примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање  на појавите и односите во средината,културно историски 

знаменитости, индустриски, земјоделски капацитети  и спортски објекти; 
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ЗАДАЧИ:   

c. изучување и истражување на објекти и  појави во природата ; 

d. развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

e. запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; 

f. градење чувство на патриотизам , толеранција и соживот; 

g. развивање позитивен однос кон националните, културните и естетски вредности; 

h. социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе; 

СОДРЖИНИ И 

АКТИВНОСТИ 
ОДГОВОРНИ ЛИЦА 

ВРЕМЕ НА 

ИЗВЕДУВАЊЕ  
ЛОКАЦИИ ЗА  ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ 

ВКУПНО УЧЕНИЦИ ВО  VI ОДД. 

 

-посета на 

манастири  и 

локалитети од 

историско значење  

-набљудување на 

појави  во  

природата  

-истражување на 

културите и 

спортот во тие 

краишта. 

 

 

 

 

 

 

Одделенски 

раководители 

Ванчо Сивевски 

Наташа Беџовска 

 

РАКОВОДИТЕЛНА 

ЕКСКУРЗИЈАТА 

Валентина 

Станоевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 2023 год. 

 

 

Патни правци: 

1 ден: Поаѓање од Пехчево, Виница, Кратово, Крива Паланка, 

Куманово 

Локации: 

Виница: посета на Музејот на теракотата 

Кратово:  посета на Големо Градиште с. Коњух 

Крива Паланка посета на планински туристички центар 

,,Калин Камен“ (Осоговски планини), манастирот “ Св.Јоаким 

Осоговски”, а потоа ручек во манастирскиот ресторан 

Куманово: слободно разгледување на градот, сместување во 

хотел, вечера. 

Патни правци: 

2 ден: Куманово, Скопје,Велес,Неготино,Штип и Пехчево 

Локации: 

Скопје: Тргнување по појадокот  од Куманово до Скопје и 

посета на Музеј на македонската борба ,црквата ,,Св. Спас“ – 

(почивалиште на Гоце Делчев) и разгледување на Стара 
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Чаршија, ручек. 

Неготино- Кавадарци: посета на античкиот град Стоби, 

слободнo разгледување на градот Кавадарци 

Штип :посета на Музеј на ВМРО за Штип и Штипско, слободно 

разгледување на градот и враќање во Пехчево  

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:  Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзии и 

други слободни активности со објавување на оглас во најмалку два дневни весника, од кои најмалку во по еден од весниците што се 

издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат 

јазик различен од македонскиот јазик. Формирање на Комисија за прибирање на понудите и спроведување на постапката.  

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Финанасиски средства од родителите на учениците.Финансиските средства родителите ќе ги 

уплаќаат на уплатница дирекно на агенцијата со која е потпишан договорот за изведување на екскурзија . 

Стручен тим за организирање на екскурзија: 

  

Добрила Јовевска-директор  

       

Валентина Станоевска -  Раководител на екскурзијата        

Ванчо Сивевски – Одделенски раководител 

Наташа Беџовска - Одделенски раководители 
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ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВНА УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  IX ОДДЕЛЕНИЕ (2022/2023) 
 

Врз основа  на член 6 од Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на 

учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година, Стручниот тим при ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, изготви 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX ОДД 

ПРИ ООУ ,,Ванчо Китанов“ - Пехчево,   општина: Пехчевo 

 

 

 

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: три дена во мај (2023) 

Патувањето започнува од Пехчево (преку Виница) - Скопје – Тетово – Охрид – Свети Наум – Струга – Вевчани – Битола – Крушево - 

Пехчево 

 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ  ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 

 Запознавање со природните убавини и знаменитости на нашите краишта, нивните природно-географски обележја, со релјефот, 

вегетацијата на овие простори,  

 Негување на старите културни вредности и обичаи,  

 Запознавање со историјата на овие простори,  

 Развивање позитивен став кон спомениците и природната околина. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Запознавање на природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните убавини на крајот, поблиското и 

подалечното минато, како и други настани од историско значење, 

 да развиваат позитивен однос кон животната средина,  

 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина, 

 да се поттикнува и развива другарството, меѓусебно почитување, позитивен дух и подобри меѓусебни односи. 

 

АКТИВНОСТИ: 

 

Прв ден: 

 Пехчево – Скопје: Појадок и тргнување во 7:30  од Пехчево (преку Виница) до Скопје. Во Скопје посета на Скопско кале и 

црква „Св. Спас“, кањонот на Матка, манастир „Успение на Пресвета Богородица“ – Матка, пауза за ручек. 
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 Скопје – Тетово:Во Тетово посета на  Шарена џамија  

 Тетово- Дебар: Посета на Бигорски манастир „Св.Јован Крстител“ и манастир „Св.Георгиј Победоносец“ – Рајчица 

 Дебар – Струга: Вечера и сместување во Струга. 

 

Втор ден: 

 Појадок 

 Посета на Спомен дом на браќа Миладиновци во Струга 

 Вевчани – посета на Вевчански извори 

 Охрид-Посета на Стариот град, Антички театар,Плаошник и Самоилова тврдина, Црква „Св. Софија“ – Охрид, Црква „Св. 

Јован Богослов“ – Канео 

 Ручек во Охрид, посета на наколно живеалиште „Град на вода“, манастир „Св.Наум Охридски“ 

 Вечера во Струга 

 

Трет ден: 

 

 Појадок и тргнување кон Битола. Во Битола посета на спомен соба на Мустафа Кемал Ататурк и прошетка низ градот 

 Битола –Крушево. Во Крушево посета на спомен куќа на Тодор Проески и споменик „Македониум“. Пауза за ручек. 

 Крушево – Велес. Во Велес посета на Спомен костурница и Спомен куќа на Кочо Рацин. 

 Велес – Пехчево. Пристигнување во вечерните часови. 

 

СТРУЧЕН ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЕКСКУРЗИЈАТА: 

 

- Добрила Јовевска - директор  

- Јулија Велковска, одделенски раководител IX б одд., Пехчево – раководител на екскурзија 

- Виолета Ѓорѓиевска, одделенски раководител IX а одд., Пехчево 

- Афродита Денковска, одделенски раководител, IX в одд., Пехчево 

- Милан Трајановски, одделенски раководител на IX одд.с. Црник; 

 

 

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 

- Јулија Велковска, одделенски раководител IX б одд., Пехчево – раководител на екскурзија 

- Виолета Ѓорѓиевска, одделенски раководител IX а одд., Пехчево 

- Афродита Денковска, одделенски раководител, IX в одд., Пехчево 

- Милан Трајановски, одделенски раководител на IX одд.с. Црник; 
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НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА: 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, 

 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција. 

 

ФИНАНСИРАЊЕ: 

 Трошоците на патувањето ги сносат родителите. 

 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 

 Квалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри услови на сместување, туристички водач, лекар. 

 

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

 

 На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други форми (пишување есеи, 

писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации. 
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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 разрешување и именување на член на училишен одбор во 

ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на училишен одбор во ООУ ,,Ванчо 

Китанов,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 

03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/10                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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 106 став 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 161/2019) и член 30 

став 1 точка 26 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 03/2021), 

Советот на општина Пехчево на седницата одржана на 03.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на училишен одбор 

во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

 

 

Член 1 

Александар Демјански се разрешува од должноста член на училишен одбор во ООУ ,,Ванчо 

Китанов,, - Пехчево поради изтек на мандат 

За нов член на училишен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именува: 

- Јасминка Пашалиска Андоновска - Пехчево; 

 

 

Член 2 

Членот на училишен одбор на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево се именува за период од 3 

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

 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-188/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 разрешување и именување на член на  

Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 

03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/11                                             Градоначалник на  

03.02.2023 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 03.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за разрешување и именување на член на Управен одбор 

на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево 

 

Член 1 

Јасмина Киртошева се разрешува од должноста член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево поради нејзино барање; 

 

За нов член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именува: 

- Никола Каракашов - Пехчево; 

 

 

Член 2 

Членот на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево се именува за период од 4 

(четири) години со право на повторно именување.  

 

 

Член 3 

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

Пехчево 
 

Бр.08-189/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 годишна програма за финансирање на проекти 

од областа на културата на општина Пехчево за 2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на 

културата на општина Пехчево за 2023 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та 

седница одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/12                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник 

на Р.M. бр. 5/2002) 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 03.02.2023 

година донесе: 

 

 

 О Д Л У К А 

за усвојувaње на Годишната програма за финансирање на проекти од областа на  

културата и спортот на општина Пехчево за 2023 година 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево ја усвојува Годишната програма за финансирање на проекти од 

областа на културата и спортот на општина Пехчево за 2023 година. 

 

 

Член 2 

Годишната програма за финансирање на проекти од областа на културата и спортот на 

општина Пехчево за 2023 година, е составен дел од оваа Одлука. 

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-190/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ОД ОБЛАСТА НА 

КУЛТУРАТА И СПОРТОТ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО ЗА 2023 ГОДИНА 

 

ФЕВРУАРИ, 2023 ГОДИНА 

1. Вовед 

Со Програмата за финансирање на проекти од областа на културата и спорот, чии активности 

се насочени кон развој на културата и спортот во општината, а од интерес на општина Пехчево за 

2023 година, се утврдуваат нејзините цели и активности, како и висината на средствата за нивно 

финансирање. 

Програмата ги дефинира целите на културната политика и развојот на спортот на општина 

Пехчево, кои треба да ги исполнат носителите на културните и спортските активности, односно, 

тие да бидат во функција на културниот развој и развојот на спортот на општината во 2023 година. 

Со оваа Програма, врз основа на критериумите за финансирање на проектите, се утврдуваат 

активности кои ќе бидат финансирани со Програмата и висината на средствата за нивна 

реализација. 

2. Цели 

Основна цел на Програмата за финансирање на проекти од областа на културата и спортот  чии 

активности се насочени кон развој на културата и спортот во општина Пехчево, е да се поттикне 

културната и спортската  дејност на општинските институции, да се поттикнат и поддржат и други 

активности за негување на спортот, фолклорот, обичаите, вредностите кои се својствени за 

традицијата на нашето поднебје, како и организирање на културни манифестации, спортски 

натпревари и разновидни спесифични творештва преку: 

- квалитетен и разновиден културен и спортски живот на ниво на општината; 

- чување и афирмирање на матерјалното, духовното и културното наследство; 

- достапност на културните добра и вредности до граѓаните; 

- иновативност, впечатливост и оригиналност на идејата; 

- континуитет на традиционалните културно – уметнички манифестации и спортски 

натпревари што се од интерес за општината; 

- презентирање и афирмирање на современото творештво, урбаната култура и јавната 

уметност; 
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- развивање на младинската култура во чии рамки ќе се поддржуваат спортот, спортските 

активности, креативни и едукативни проекти од категории на изведбените уметности, 

визуелните уметности, уметност на новите медиуми и литература ( книги/албуми/графички 

новели); 

- подршка и развивање на традиционалните културни вредности; 

- воспоставување на соработка и партнерства во рамките на предложениот проект со една 

или повеќе јавни културни установи од општината, национални установи, граѓански 

организации, образовни институции, спортски клубови и други организации; 

- одбележување на јубилејни настани и значајни датуми; 

- промоција и афирмација на нови уметнички форми и изрази; 

- организирање на фестивал и етно саем што се одржува традиционално во општина 

Пехчево; 

- стимулирање и подршка на разни партнерски меѓународни проекти; 

- изведба на едукативни работилници за деца и млади, со цел потикнување на нивната 

креативност и подобрување на културниот развој на децата, младите и лицата со посебни 

потреби; 

-  

3. Финанисрање на активностите утврдени со оваа Програма: 

 

 Организирање на Етно саем „Пехчевски Павловден“ 

 Организатор на  активноста: Општина Пехчево; 

 Период на реализирање на активноста: 13 јули 2023 година – денот на градот – 

Павловден. Активностите на овој проект се манифестираат преку организирање на 

саем на традиционална храна и рачни изработики на сувенири и носии, ракотворби,  

како и промоција на истите; 

 Целни групи на активностите: Производителите на рачни ракотворби и 

традиционална храна, граѓаните на општина Пехчево и соседните општини од 

Малешевско – Пијанечкиот регион, општините од Источниот плански регион како и 

потенцјалните туристи; 

 Очекувани резултати: Со реализација на оваа културна активност се очекува да се 

збогати туристичката понуда за време на Етно саемот Пехчевски Павловден во 

Пехчево, да се зголеми бројот на учесници и потрошувачи, како и да се постигне 

поголема креативност на производите;          

              

 „Фестивал на дувачки оркестри – Пехчево“ 

 Организатор на активноста: Општина Пехчево; 

 Период на одржување на активноста: Во периодот од 13 – 15 јули 2023 

година; 

 Целни групи на активностите: Граѓаните на општина Пехчево, сите учесници 

во Фестивалот на дувачки оркестри и сите останати туристи кои во тој период се 

дојдени за да уживаат во музиката на дувачките оркестри и во организираната 

програма; 
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 Очекувани резултати: Збогатена туристичка понуда на Општина Пехчево и 

зголемен број на учесници на Фестивалот, како и поголема посетеност на истиот 

од страна на голем број туристи. 

 Буџет: 1.630.000,00 денари  

 

 

  

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

 Организатор на активноста: Општина Пехчево; 

 Партнери во активноста: ОЈУДГ „7 Септември“ – Пехчево, ООУ „Ванчо 

Китанов“ – Пехчево и ОУ Дом на културата „Јане Сандански“ - Пехчево; 

 Период на одржување на активноста: 1 Април 2023 година; 

 Целни групи во активноста: Децата од детската градинка              „7 

Септември“ Пехчево и учениците од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево и 

населението од општина Пехчево; 

 Очекувани резултати: Развој на креативноста кај децата и родителите, во 

соработка со учителките од градинката и наставниците од училиштето во 

правење на маски, како и успешно организирана програма на Плоштадот Свети 

Петар и Павле, за децата – маскарада посетена од локалното население во 

општина Пехчево, дружба на маскембалската забава, со кловнови и аниматори, 

која ја организира општина Пехчево во соработка со основното училиште и 

детската градинка за сите граѓани на општината; 

 Буџет: 15.000,00 денари; 

 

 

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

 Организатор на активноста: Општина Пехчево; 

 Партнери во активноста: ОЈУДГ „7 Септември„ - Пехчево 

 Период на одржување на активноста: 7 Септември 2023 година; 

 Очекувани резултати: Свечено одбележан денот на ослободувањето на градот 

Пехчево, со вклученост на сите општински институции во свеченоста, 

положување на свежо цвеќе, свечена седница на Советот на општина Пехчево,на 

која учествуваат и децата од детската градинка кои на тој ден го прославуваат 

роденденот на институцијата; 

 Буџет: 20.000,00 денари; 
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 Одбележување на „Светски ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни несреќи“  

 Организатор на активноста: Општина Пехчево; 

 Партнери во активностите: ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, ОСУ „Ацо 

Русковски“ – Берово ( дисперзирани паралелки – Пехчево), Полициска станица 

од општа наделжност – Берово – Канцеларија во Пехчево; 

 Период на одржување на активноста: 17 Ноември 2023 година; 

 Очекувани резултати: Организирање на едукативна настава за учениците од 

ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево и учениците од ОСУ „Ацо Русковски“ – 

Берово ( дисперзирани паралелки  - Пехчево) од страна на стручни лица од 

Министерството за внатрешни работи – Полициска станица од општа 

надлежност – Берово, канцеларија во Пехчево за правилата во сообраќајот и 

начинот на почитување на сообраќајните правила, со очекувани резултати дека 

децата ќе ја сватат суштината на предавањата и ќе го сватат начинот на нивното 

однесување во сообраќајот;  

 Буџет: / 

 

 

 

 

 Дочек на Нова година и Одбележување на христијанскиот празник – Водици; 

 Организатор на активноста: Општина Пехчево; 

 Партнери во активноста: Црквата Св. Петар и Павле – Пехчево  

 Период на одржување на активностите: на 31.12.2023 година  и 19.01.2024 

година; 

 Буџет: 60.000,00 денари; 

 

 Баскерфест 2023 година; 

 Водечка организација: Општина Пехчево; 

 Период на одржување на активноста: 12.07.2023 година; 

 Очекувани резултати: Збогатена културната понуда во општина Пехчево со 

што ќе се привлечат поголем број на туристи за да го посетат нашиот град; 

 Буџет: 30.000,00 денари; 

 

 Топол културнен бран 2023 година; 

 Водечка организација: Општина Пехчево; 

 Партнери во активноста: ОУ „Дом на културата „Јане Сандански“ – Пехчево, 

доколку културната активност треба да се организира во затворен простор, ќе 

биде искористена салата во домот на културата; 

 Очекувани резултати: Зголемена културно – туристичка понуда во Пехчево, 

која ќе биде атрактивна како за локалното население, така и за туристите кои ќе 
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дојдат да го посетат Пехчево во периодот на одржување на културните 

активности, финансирани преку проектот Топол културен бран; 

 Буџет: 60.000,00 денари ( Средствата ќе бидат обезбедени од страна на 

Министерството за култура и дел од Општина Пехчево); 

 

 Бела ноќ – 2023; 

 Водечка организација: Општина Пехчево и Кафе бар „КИМ“ – Пехчево 

 Период на одржување: август 2023 година; 

 Очекувани резултати: Зголемена културно – туристичка понуда во Пехчево, 

која ќе биде атрактивна како за локалното население, така и за туристите кои ќе 

дојдат да го посетат Пехчево во периодот на одржување на културната 

активност. 

 Буџет: Буџетот на културната манифестација „Бела ноќ“ е обезбеден од страна 

на Кафе бар „КИМ“; 

 Општина Пехчево – учествува со отстапување на просторот пред Кафе бар 

„Ким“ – Пехчево на Плоштадот во Пехчево; 

 

 

 Пехчево на точак – 2023 година; 

 Водечка организација: Општина Пехчево и Група граѓани; 

 Период на одржување: Мај 2023 година 

 Очекувани резултати: Поголем број на учесници од нашата држава и од 

соседните земји, кои со велосипеди ги запознаваат убавините на градот Пехчево 

и околината, како и промоција на општината во државата и надвор од неа. 

 Буџет: 10.000,00 денари; 

 

 Off Road – убавините на Пехчево; 

 Водечка организација: Општина Пехчево и Група граѓани; 

 Период на одржување: Мај 2023 година; 

 Очекувани резултати: Промоција на убавините на градот и привлекување на 

поголем број на туристи и учесници во оваа атрактивна туристичка и културна 

манифестација, преку која со џипови се вози и посетува планинскиот врв на 

Кадиица; 

 Буџет: 5.000,00 денари; 

 

 Проектирање на цртани филмови за деца на платно на Плоштадот Свети Петар и 

Павле – Пехчево; 

 Водечка организација: Општина Пехчево; 

 Период на одржување: Јуни – Август 2023 година; 

 Очекувани резултати: Проектирање на најгледаните цртани филмови на платно 

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

атракција за најмладата популација. 

 Буџет: 40.000,00 денари; 

 

 Малешевијата пее; 

 Водечка организација: Општина Пехчево; 

 Патнер во активноста: Општинска установа Дом на културата „Јане 

Сандански“ - Пехчево 

 Период на одржување:  

 Распишувањето на јавниот повик за пријавување на учесниците од 01.05.- 

31.05.2023 година;  

 Одржување на аудиција од 01.06 – 30.06.2023 година; 

 Одржување на манифестацијата: Септември – Октомври 

 Право на учество: Учесници можат да бидат деца и млади од 10 – 16 години од 

Пехчево и Берово кои ќе настапат со народни песни / во финалето ќе учествуваат 

вкупно 12 учесници 

 Награди: 

 Прва награда: Комплетно најдобар настан; 

 Награда за најдобра интерпретација; 

 Награда за најдобар сценски настап; 

 Стручна жири комисија: 

 Тројца членови – со завршно високо музичко образование; 

 Очекувани резултати: Соцјализација и поголемо дружење на децата и младите 

од двете соседни општини, Пехчево и Берово, откривање на нови таленти од 

општините Берово и Пехчево, збогатување на културниот живот во Пехчево. 

 Буџет: 50.000, 00 денари 

 

 Натпревар во мал фудбал; 

 Водечка организација: Општина Пехчево; 

 Период на одржување: 10-15 јули 2023 година 

 Очекувани резултати: Пријавени поголем број на екипи и избрана најдобрата 

победничка екипа во мал фудбал. Дружење и натпревар помеѓу членовите на 

натпреварувачките екипи. 

 Буџет: 50.000,00 денари 

 

Финансирање на проекти од областа на културата за 2023 година 

Реден 

број 

Активности Буџет 

1. Етно саем „Пехчевски Павловден“ и „Фестивал 

на дувачки оркестри“ - Пехчево 

1.630.000,00 денари 

2. Одбележување на денот на лагата и шегата           

1- април – „Априлијада“ 

15.000,00 денари 
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3. Одбележување на денот на ослободувањето на 

Пехчево „7 Септември“ - Пехчево 

20.000,00 денари 

7. Одбележување на „Светски ден на сеќавање на 

жртвите од сообраќајни несреќи“ 

/ 

8. Дочек на Нова година и Одбележување на 

христијанскиот празник Водици 

60.000,00 денари 

10. Баскерфест 2022 година 30.000,00 денари 

11. Топол културен бран 60.000,00 денари                          

( Средставата ќе бидат 

побарани од 

Министерството за култура) 

12. Бела ноќ / 

13. Пехчево на точак – 2022 година 10.000,00 денари 

14. Off road – 2022 година 5.000,00 денари 

15. Проектирање на цртани филмови на платно  40.000,00 денари 

16. Малешевијата пее 50.000,00 денари 

17. Натпревар во мал фудбал 50.000,00 денари 

Вкупно: 1.970.000,00 денари 

 

4. Завршни одредби 

За активностите од областа на културата и спортот кои не се опфатени со оваа Програма, а ќе  има 

потреба истите да бидат реализирани во текот на 2023 година и се од општ интерес за општината, 

Советот на општина Пехчево ќе изврши дополнувања на истата. 

 
Изработил: Помлад сорботник за прибирање и обработка на податоци во ЛЕР Елица Јовевска 

 
Бр.08-190/2                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 проширување на средствата на Буџетот на општина Пехчево 

за 2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2023 

година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница одржана на ден 03.02.2023 

година. 

 

Бр. 09-194/13                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 
Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во 

врска со член 34 од Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.64/2005, 04/2008, 103/2008, 156/2009, 

95/2010, 180/2011, 171/2012, 192/2015, 167/2016 и Службен весник на РСМ бр.151/2021), Советот на Општина 

Пехчево на 13-та седница одржана на 03.02.2023 година донесе 

О Д Л У К А 

За проширување на средствата на Буџетот на Општина Пехчево за 2023 година 

Член 1 

Со оваа одлука се врши проширување на средствата на Буџетот на Општина Пехчево за 2023 година, на 

следниот начин: 

 
 Potprograma 

   SAMOFINAN. DOTACII DONACII KREDITI  Potstavka        
        

Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki: 
   

 
    

 
742114 Приходи од европската унија 0 0 1.523.867 0  

         

   0 0 1.523.867 0  

и се распоредуваат на следните расходни потставки:       
 
 N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ       
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Член 2 

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Пехчево и станува 

составен дел на Буџетот на Општината за 2023 година. 
 

Бр.08-191/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 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 одобрување на приоритетен објект по Проектот 

,,Уредување на речно корито на Пехчевска река,, во Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот ,,Уредување на речно 

корито на Пехчевска река,, во Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 13-та седница 

одржана на ден 03.02.2023 година. 

 

Бр. 09-194/14                                             Градоначалник на  

03.02.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), 

член 12 став 1 точка 4 од  Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), како и согласно член 1 од Одлуката за алоцирање на средства од Договорот за заем за 

,,Проект за поврзување на локални патишта,, со средства обезбедени со заем од Меѓународната банка 

за обнова и развој – Светска Банка (Сл.Весник на Р.М. бр.3/2020), Советот на општина Пехчево на 13-

та седница одржана на 03.02.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за одобрување на приоритетен објект по проектот  

,,Уредување на речно корито на Пехчевска река,, во Пехчево 

 

 

Член 1 

Се одобрува приоритетен објект по проектот ,,Уредување на речно корито на Пехчевска река,, 

за учество на повици за проекти финансирани од Министерство за животна средина и просторно 

планирање: 

- Уредување на речно корито на дел од Пехчевска река во централно градско подрачје, со 

вкупна должина од 171,96м 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во Службен гласник на 

општина Пехчево. 
 

Бр.08-192/1                     Совет на општина Пехчево 

03.02.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1. Одлука за користење на просторот пред деловните простории за вршење на дејност и 

одредување на минимална површина за фрижидери пред деловните објекти за 2023 год___ 3;  

2. Одлука за давање согласност на одлуката од УО на ЈКП Комуналец за усогласување на 

платата на вработените, согласно закон за минимална плата __________________________ 4;  

3. Одлука за усвојување на стратегија за родова еднаквост на регионот Делчево, Берово и 

Пехчево за периодот 2023-2026 година __________________________________________ 8;  

4. Одлука за усвојување на акциски план на општина Пехчево за имлементација на регионална 

стратегија за родова еднаквост за периодот 2023-2026 година ________________________ 24;  

5. Одлука за давање на користење движни ствари противпожарна опрема на доброволно 

противпожарно друштво Пехчево ______________________________________________ 36;  

6. Јавен повик за пријавување на лица за членови во управен одбор во ЈКП ,,Комуналец,, - 

Пехчево ___________________________________________________________________ 38;  

7. Одлука за именување на член на надзорен одбор на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево _______ 40;  

8. Одлука за давање на мислење за реализација на годишната програма за изведување на 

ученички екскурзии, излети и други слободни активности за ученици од 3, 6 и 9 одделение 

во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2022/2023 година ___________________ 41;  

9. Одлука за разрешување и именување на член на училишен одбор во ООУ ,,Ванчо Китанов,, - 

Пехчево ___________________________________________________________________ 51;  

10. Одлука за разрешување и именување на член на Управен одбор на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, 

- Пехчево __________________________________________________________________ 52;  

11. Одлука за усвојување на годишна програма за финансирање на проекти од областа на 

културата на општина Пехчево за 2023 година ___________________________________ 53; 

12. Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Пехчево за 2023 година __ 61; 

13. Одлука за одобрување на приоритетен објект по Проектот ,,Уредување на речно корито на 

Пехчевска река,, во Пехчево __________________________________________________ 63; 

14. Колективен договор - општина Пехчево _________________________________________64; 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 


