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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 

НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО 
Службен гласник на                               Среда 01.03.2023 год.                          Уредува: 

Општина Пехчево                                                          Душко Миовски 

  
Излегува по потреба                        Број 02 - 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 14-та седница одржана на 

ден 01.03.2023 година, во Службен Гласник на општина Пехчево и тоа: 

 

1. Oдлука за исплата на средства од Буџетот на општина Пехчево за настраданото население 

погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија; 

2. Oдлука за расходување на движни ствари (застарена и неупотреблива компјутерска опрема) 

од ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево; 

3. Oдлука за расходување на движни ствари - парен котел на дрва од ООУ „Ванчо Китанов“ - 

Пехчево; 

4. Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите на општина Пехчево и работа на КЕМ 

за 2023 година; 

5. Заклучок за не утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево и износот на надоместокот на трошоците за престој, што паѓа на товар на 

родителите; 

6. Одлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2022 

година; 

7. Одлука за усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 30.09.2022 година; 

8. Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 31.12.2022 година; 

9. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година; 

10. Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - декември 2022 година; 
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11. Одлука за давање согласност на Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево - пречистен текст; 

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

Пехчево; 

13. Одлука за усвојување на Локален акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за период 

2023-2027;  

14. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на OУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево за 2022 година; 

15. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево за 2022 година; 

16. Програма и план за контрола на популација на кучиња на територија на општина Пехчево за 

2023 година; 

17. Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2023 година; 

18. Oдлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на 

проектот “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“; 

19. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Пехчево во 

реализација на проектот - “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 

1”; 

Бр. 09-336/1                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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 исплата на средства од Буџетот на општина Пехчево за 

настраданото население погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за исплата на средства од Буџетот на општина Пехчево за настраданото 

население погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија, што советот нa општина 

Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/2                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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) и член 

30 точка 40 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.03/2021), советот на 

општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

ОДЛУКА 

за исплата на средства од Буџетот на општина Пехчево за исплата на средства од  

Буџетот на општина Пехчево за настраданото население погодено од  

катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија 

 

Член 1 

На сметката на фондот за солидарноста на Црвен Крст на РСМ, од Буџетот на општина Пехчево се 

доделува парична помош во висина од 100.000,оо (сто илјади) денари, за настраданото население погодено од 

катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија.  

 

Член 2 

Средствата ќе бидат исплатени од Буџетот на општина Пехчево. 

 

Член 3 

Се задолжува Градоначалникот и одделението за финансиски прашања да ја реализира оваа Одлука на 

име на фондот за солидарноста на Црвен Крст на РСМ, на сметка број 300000001327966, даночен број 

4030984271620 АД Комерцијална банка со назнака: помош за населението во Турција и Сирија. 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина 

Пехчево. 

 

Бр.08-316/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 расходување на движни ствари (застарена и неупотреблива 

компјутерска опрема) од ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за расходување на движни ствари (застарена и неупотреблива компјутерска 

опрема) од ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та 

седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/3                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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.5/2002), 

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

Барањето до Комисијата за расход при општина Пехчево број 03-378/1 од 17.11.2022 од ООУ „Ванчо 

Китанов“ – Пехчево,  Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 01.03.2023 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

за расходување на движни ствари (застарена и неупотреблива компјутерска опрема) 

 

 

Член 1  

Со оваа Одлука се врши расходување на движни ствари (застарена компјутерска опрема) со 

кои располага општина Пехчево, согласно Барањето до Комисијата за расходување на движни ствари 

при општина Пехчево број 03-378/1  од 17.11.2022 година од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево. 

 

Член 2 

Расходувањето на движните ствари (застарена компјутерска опрема) се врши на предлог на 

ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево, со барање број 03-378/1 од 17.11.2022 година. 

 

Член 3 

 Бројот и видот на движните ствари (застарена компјутерска опрема) се утврдени по 

спецификација - извештај, кој е составен дел на оваа одлука: 

 

Реден 

број 
Опис на инвентарот Единица мерка Количина 

1. Централна единица Бр. 19 

2. Тастатури Бр. 301 

3. Монитори Бр. 287 

4. Глушец Бр. 256 

5. VGB кабли Бр. 46 



 

 

     5 

6. Адаптори Бр. 77 

7. Мрежни кабли Бр. 114 

8. X – BOX Бр. 99 

9. Касетофони Бр. 1 

10. Радио Бр. 1 

11. Сервер Бр. 1 

12. Фотокопир Canon 6317 Бр. 1 

13. Принтер Samsung М22 151V 

+ кабел 

Бр. 1 

14. Принтер Samsung 4828 FN Бр. 1 

15. Принтер XEROX 3132 Бр. 1 

16. Свич Бр. 1 

17. Струен кабел Бр. 13 

18. Кулер Бр. 2 

19. UPS Бр. 1 

20. Фотокопир XEROX Бр. 1 

21. Рутер Бр. 1 

22. Слушалки Бр. 1 пар 

23. X BOX картички 300 и 500 Бр. 63 

24. Графички Бр. 5 

25. Лаптоп мал Бр. 2 

 

 

Член 4 

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на расходување на движните ствари             

(застарена компјутерска опрема) 

 

Член 5 

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

Бр.08-317/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 расходување на движни ствари - парен котел на дрва од 

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за расходување на движни ствари - парен котел на дрва од ООУ „Ванчо 

Китанов“ - Пехчево, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 

01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/4                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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.5/2002), 

член 30 точка 30 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр.03/21) и 

Барањето до Комисијата за расход при општина Пехчево број 03-378/1 од 17.11.2022 од ООУ „Ванчо 

Китанов“ – Пехчево, Советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 01.03.2023 година, 

донесе 

 

О Д Л У К А 

за расходување на движни ствари - парен котел на дрва 

 

Член 1  

Со оваа Одлука се врши расходување на движни ствари (парен котел) со кои располага 

општина Пехчево, согласно Барањето до Комисијата за расходување на движни ствари при општина 

Пехчево број 03-378/1 од 17.11.2022 година од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево. 

 

Член 2 

Расходувањето на движните ствари (парен котел) се врши на предлог на ООУ „Ванчо 

Китанов“ - Пехчево, со барање број 03-378/1 од 17.11.2022 година 

 

Член 3 

 Бројот и видот на движните ствари (парен котел) се утврдени по спецификација - извештај, кој 

е составен дел на оваа одлука: 

 

Реден 

број 
Опис на инвентарот Единица мерка Количина 

1. Парен котел Бр. 1 

 

Член 4 

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на расходување на движните ствари             

(застарена компјутерска опрема) 
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Член 5 

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

Бр.08-318/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите на  

општина Пехчево и работа на КЕМ за 2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите на општина Пехчево и работа 

на КЕМ за 2023 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 

01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/5                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

за еднакви можности меѓу мажите и жените на Општина Пехчево за 2023 година 

 

 
 

Подготвува: Одделението за локален економски развој 

Разгледува: Комиси за еднакви можности 

Донесува: Совет на Општина Пехчево 

 

МАРТ, 2023 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 

05/02), член 14 став 1 и 2 од Законот за еднакви можности на мажите и жените (Службен весник на 

РМ бр. 6/12, 166/14, 150/15), Советот на општина Пехчево донесува: 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО  

ЗА 2023 ГОДИНА 

 

1. ВОВЕД 

 

 Врз основа на член 14 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, Општина Пехчево 

има законска обврска за воспоставување на еднакви можности на мажите и жените во политичката, 

економската, социјалната, образовната, културната, здравствената, граѓанската и било која област од 

општествениот живот.  

 Единиците на локалната самоуправа се должни во рамките на своите стратешки планови и 

буџети да го инкорпорираат принципот на еднакви можности на жените и мажите, да ги следат 

ефектите и влијанието на нивните прогроми врз жените и мажите и да го известуваат во рамките на 

своите годишни извештаи и да учествуваат во подготвувањето на Стратегијата за родова еднаквост во 

делот кој се однесува на единиците на локалната самоуправа. 

 За остварување на оваа цел, општината согласно одредбите од член 14 од Законот за еднакви 

можности на жените и мажите, а заради суштинска имплементација на целите, покрај другото, 

пожелно е да изработи годишна програма во која ќе бидат утврдени мерки за унапредување на 

еднаквите можности на жените и мажите. Локалната власт, може преку своите надлежности и преку 

кординација со многубројни локални фактори, да превземе конкретни акции во корист на родовата 

еднаквост, намалување на нееднаквоста и промовирање и градење на реални локални заедници и 

општество во кои еднаквоста ќе биде пракса. 

 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 

 Основните цели на активностите на Општина Пехчево, во областа на родовата еднаквост, 

предвидени со оваа програма се:  

 Унапредување на родовата еднаквост на локално ниво; 

 Прибирање на родово – разделени податоци и формирање на база на податоци; 

 Зајакнување на свеста на жените ( со акцент на жени Ромки ) за континуирана грижа и 

заштита на сопственото здравје; 

 Едукација на учениците во основните и средните училишта за важноста на машкото и 

женското здравје; 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

 Одговорни субјекти за имплементација на Програмата во областа на еднаквите можности на 

жените и мажите во Општина Пехчево за 2023 година се пред се, Координаторот за еднакви 

можности, Заменик координаторот за еднакви можности, поддржани од Комисијата за еднакви 

можности при Советот на Општина Пехчево.  

 Обврска и одговорност на администрацијата, е да креираат, иницираат и организират 

активности и проекти и да раководат со реализацијата на мерки, кои ќе придонесат за унапредување 
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на односите во оваа сфера. Одговорност на Комисијата за еднакви можности е да ги разгледуваат од 

родов аспект сите одлуки, извештаи, идеи и политики на Општината. 

 

4. ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Ред

ен 

број 

Активност Време

трање 

Буџет на 

проектот во 

денари 

Одговорни за 

имплементаци

ја и партнери 

Извори 

на 

финанс

ирање 

Индикатори 

1. Прибирање 

на родово – 

разделени 

податоци 

Јануар

и- 

Декемв

ри 

/ Координаторка

та за еднакви 

можности, 

Заменик 

координаторка

та за еднкави 

можности 

/ Изготвен 1 

документ со 

родово – 

разделени 

податоци: 

-Број на 

жени/мажи 

вработени по 

позиции во 

училиштата; 

 

 - Број на 

жени/мажи 

вработени по 

позиции во 

општината; 

- Број на 

жени/мажи 

вработени по 

позиции во 

јавно комнално 

претпријатие; 

2. Поддршка 

на КЕМ во 

изработка на 

нацрт – 

деловник и 

правилник 

за работа 

Август

/Септе

мври 

/ Координаторка

та за еднакви 

можности и 

Заменик 

координаторка

та за еднакви 

можности 

/ Изработен 1 

нацрт – 

деловник и 

правилник за 

работа 

3. Едукација во 

основното 

училиште за 

важноста на 

превенција 

на машкото 

и женското 

здравје  

Јануар

и/Деке

мври 

15.000 Координаторка

та за еднакви 

можности 

 

НВО секторот 

 

НВО 

Организација 

на жените – 

Пехчево  

Буџет на 

ЕЛС 

 

Здравств

ен дом 

Пехчево 

Опфатени 

околу 90 

ученици од 8 и 

9 одделение од 

Пехчево и село 

Црник 

 

 

За 20% 

зголемен 
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Здравствен дом 

Пехчево 

степен на 

едуцирани 

ученици од 

основното 

училиште од 

Пехчево и село 

Црник 

4. Чистење и 

уредување 

на улица 

„Даме 

Груев“, 

косење на 

тротоарите, 

по кои се 

движат 

најчесто 

ученици и 

родители до 

ООУ „Ванчо 

Китанов“ – 

Пехчево, 

ОСУ „Ацо 

Русковски“ 

– 

дисперзиран

и паралелки 

Пехчево и 

ОЈУДГ „7 

Септември“ 

- Пехчево 

Јануар

и/Деке

мври 

30.000 Координаторка

та за еднакви 

можности  

 

КЕМ 

 

Заменик 

кооринаторка 

за еднакви 

можности 

 

 

Одделение за 

комунални 

дејности 

Буџет на 

ЕЛС/ 

Преку 

програм

ата за 

зимско 

одржува

ње, 

програм

ата за 

јавна 

чистота 

и 

паркови 

и 

зеленил

о 

Олеснет и брз 

пристап до 

јавните 

установи за 

децата, 

родителите и 

наставниот 

кадар 

 

Почист и 

уреден простор 

околу 

основоното, 

средното 

училиште и 

детската 

градинка 

5. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ 

 

 Други форми на активности кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на Општина Пехчево: 

 Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага 

општината; 

 Организирање протоколарни и средби за воспоставување соработка на претставници на 

Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на еднакви можности; 

 Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на Општина Пехчево, во 

соработка со институциите на локално ниво. 

 

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
 Градоначалникот на Општина Пехчево го следи реализирањето на оваа Програма, покренува 

иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзиите цели и 

активности. 
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 Општина Пехчево, преку вработените службеници во Одделението за локален економски 

развој, ќе ја спроведува и ќе го следи спроведувањето на оваа програма, ќе покренува иницијативи и 

ќе дава мислења и предлози во врска со остварувањето на предвидените активности и зацртаните 

цели и унапредување на еднаквите можности во Општина Пехчево. 

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен Гласник на општина 

Пехчево“. 
 

Бр.01-319/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Заклучок за не утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ 

,,7 Септември,, - Пехчево и износот на надоместокот на трошоците за престој,  

што паѓа на товар на родителите 

 

СЕ ОБЈАВУВА Заклучок за не утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ ,,7 Септември,, 

- Пехчево и износот на надоместокот на трошоците за престој, што паѓа на товар на родителите, што 

советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/6                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 191 став 2 од Законот за детска заштита, член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.05/02) 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 01.03.2023 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОК 

за не утврдување на цените на услугите што ги дава  

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево и износот на надоместокот на трошоците  

за престој, што паѓа на товар на родителите 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево не дава согласност на Одлуката од УО на ОЈУДГ ,,7 Септември,, 

- Пехчево бр. 02-50/3 од 31.01.2023 година. 

 

Член 2 

Цените не се променуваат, бидејќи се адекватни на можностите на граѓаните. 

 

Член 3  

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

општина Пехчево. 
 

Бр.08-320/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 извештај за работа  

на Полициска канцеларија - Пехчево за 2022 година 

 

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

2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 

година. 

 

Бр. 09-336/7                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

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

советот на општина Пехчево на седницата одржана на ден 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на извештај за работа на  

Полициска канцеларија – Пехчево за 2022 година 

 

 

Член 1 

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

Пехчево, за 2022 година. 

 

Член 2 

Извештајoт за работа на Полициска канцеларија - Пехчево, за 2022 година бр. 22.28.10-85 од 

17.02.2023 година, е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-321/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 деветмесечен извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 30.09.2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 30.09.2022 година, што советот нa општина Пехчево ја 

донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/8                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) 

и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува деветмесечниот извештај за финансиското работење 

на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2022 год. до 30.09.2022 год. 

 

 

Член 2 

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

од 01.01.2022 год. до 30.09.2022 год. бр. 01-748/1 од 10.11.2022 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.08-322/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" -Пехчево 

 

        

OД 01-01-2022  do 30-09-2022 GODINA 
 

 

JKP "Komunalec" Peh~evo ul Julija Veselinska br.40 
email: jkpkomunalecpehcevo@yahoo.com 

 

 
VOVED 
  
Analizata na finansikite izve{tai ima za cel da ja proceni efikasnosta i performansite na 
pretprijatieto, da gi potencira slabostite i silnite strani na raboteweto i da napravi prognoza na 
idnite perspektivi na raboteweto na pretprijatieto. Glavna cel e  obezbeduvawe na korisni 
informacii za korisnicite na finansiskite izve{tai da im pomogne da se predvidi godi{nata 
finansiska sostojba i rezultatite od raboteweto vo idnite periodi.  Sekoj izve{taj sodr`i 
pokazateli od tekovnata godina, sporedeni so istiot period prethodnata godina. 
Izve{taite se izgotveni vo soglasnosт so zakonot za trgovski dru{tva, MSS, MSFI i 
smetkovodstvenite politiki na pretprijatieto. Finansiskite izve{tai treba objektivno da ja 
prezentiraat finansiskata sostojba i finansiskoto rabotewe. 
Za taa cel se izgotveni pregledi za site pova`ni ekonomski pokazateli so soodvetni indikatori koi 
}e ovozmo`at  realna slika za finansiskoto rabotewe na JKP "Komunalec" Peh~evo vo ovie devet 
meseci. 

 

1.1. Биланс на успех 
 

 Биланс на успех 

Р.број  2022 2021 

1  Приходи од работење 11.829.837 11.715.381 

2 Приходи од продажба 11.829.837 11.715.381 

3 Останати приходи   

6 Расходи од работењето 

(7+8+13) 
12.674.354 11.906.250 

7 Трошоци за суровини, 

материјали и трош.за 

вработени 

11.483.420 10.778.105 

8 Набавна вредност на 

продадени стоки 

33.699 10.216 

9 Набавна вреднoст на 

продадени материјали 

  

10 Услуги со карактер на 

материjални трошоци 

  

11 Останати трошоци на 

работењето 

  

12 Трошоци за вработени 7.095.786 7.146.326 
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12.а Плати и надоместоци на 

плати 

4.755.158 4.784.251 

12.б Трошоци за даноци на 

плати и надоместоци 

348.572 339.433 

12.в Придонеси од 

задолжително социјално 

осигурување 

1.992.056 2.022.642 

12.г Останати трошоци од 

вработените 

  

    

13 Amortizacija na 
materijalni sredstva 

1.157.235 1.117.929 

14 Останати расходи од 

работењето 

  

    

 Финансиски приходи 11.829.837 11.715.381 

 Финансиски расходи 12.674.354 11.906.250 

15 Добивка од редовно 

работење пред 

оданочување 

  

16 Загуба од редовно 

работење пред 

оданочување 

844.517 190.869 

17 Просечен број на 
вработени 

22 редов.враб+ 4 
преку Агенц 

24 redov.vr 
+ 5 preku Agenc 

 
 Vo Bilansot na uspeh se prika`ani promenite koi nastanale vo pretprijatieto vo  vremenski 
period od 01.01.2022 do 30.09.2022 godina, kako rezultat na delovnata aktivnost na istata vo toj 
period. Ovoj finansiski izve{taj e detalen pregled za site prihodi i tro{oci {to gi ostvarilo 
pretprijatieto za odreden vremenski period i go prika`uva krajniot rezultat (dobivka ili zaguba).  

Tro{ocite za amortizacija se zgolemeni, {to se dol`i na novata oprema vo oddelenieto za 
sobirawe i upravuvawe so otpad - kamion za smet Iveko i kontejneri. 

Opremata za pre~istuvawe vo filter stanicata e so otpi{ana vrednost i potrebno e od strana 
na komisija da se napravi revalorizacija, odnosno da im se dade nova sega{na vrednost po procenka na 
stru~ni lica, bidej}i knigovodstveno opremata e otpi{ana, no seu{te se koristi. Ova zna~i deka se 
o~ekuva da se zgolemat tro{ocite za amortizacija vo oddelenieto vodovod i kanalizacija. 
 Od bilansot na uspeh za periodot januari - septemvri od 2022 godina,  mo`e da se vidi deka 
imame zgolemuvawe na prihodite, i zgolemuvawe na  rashodite od raboteweto vo odnos na istite  vo 
prethodnata godina.  
   
1.2 Prihodi 

  
VID NA PRIHOD 2022 2021 

Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki 

lica Пехчево 

 
2.871.990 

 
2.881.268 

Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki 

lica Робово 

282.180 313.740 

Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki 

lica Умлена 

 
208.785 

 
239.368 
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Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki 
lica Чифлик 

211.041 217.043 

Proizvodstvo i distribucija na voda fizi~ki 
lica Негрево 

114.635 79.421 

Proizvodstvo i distribucija na voda pravni 
lica 

1.384.203 1.613.165 

Proizvodstvo i distribucija na voda {tali 128.111 100.994 

Приходи од месечен фиксен надоместок 756.449 758.686 

Prihodi od kanalizacija fiz. lica Пехчево 1.239.648 949.993 

Prihodi od kanalizacija fiz. lica Робово 104.148 81.028 

Prihodi od kanalizacija fiz. lica Умлена 90.593 73.084 

Prihodi od kanalizacija pravni lica 226.605 208.631 

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

90.123 26.422 

Prihodi od novi priklu~oci  28.098 35.100 

Prihodi od obnovuvawe priklu~oci 24.100 17.800 

Prihodi od JCB povrz. so vodovod i 
kanalizacija 

/ 42.485 

Vkupno prihodi od vodovod i kanalizacija 7.760.709 7.638.228 

   

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Пехчево 1.223.762 1.037.340 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Робово 81.600 65.925 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Умлена 72.000 55.260 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Чифлик 62.820 53.010 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Негрево 23.640 17.370 

Otpremuvawe na otpad fiz.lica Панчарево 48.555 48.285 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Црник 73.500 100.125 

Otpremuvawe na otpad pravni lica 900.690 803.757 

Otpremuvawe na otpad fiz.lica Ravna Reka 26.286 / 

Вкупно приходи од отпремување на отпад 2.512.853 2.181.072 

   
Приходи од одржување на гробишта 461.650 464.380 

Приходи од продажба на гробно место 100.000 185.360 

Приходи од издавање на Одобрение за погреб 4.000 6.900 

Приходи од Оператор на гробишта 11.500 18.500 

Приходи од каменорезач на гробишта 22.995 22.000 

Вкупно приходи од гробишта 600.145 697.140 

   
Приходи од ЈЦБ 280.918 420.153 

Приходи од трактор, хилта и др 11.400 8.800 

Приходи од камион Дигалка 18.000 18.300 
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Вкупно приходи од механизација 310.318 447.253 

   

Приходи од нотарски реш.,извршување и судење   135.920 30.587 

Приходи од пазаришни тезги и резервации 138.780 113.731 

Приходи од Договор за зимско одржување со 
Општина Пехчево 

170.951 164.200 

Приходи од Договор за улично осветлување  со 
Општина Пехчево 

57.450 73.150 

Приходи од Договор за одржување паркови и 
зеленило со Општина Пехчево 

3.000 69.300 

Приходи од Договор за одржување јавна чистота со 
Општина Пехчево 

121.068 70.593 

Приход од повраток на здравство 17.944 18.153 

Приход од отпис на обврски / 194.263 

Останати приходи од работењето 698 17.711 

Вкупно останати приходи 645.811 751.688 

ЗБИР НА ПРИХОДИ 11.829.837 11.715.381 

 
 Od pregledot na prihodite po oddelenija detalno mo`e da se vidi strukturata na prihodite za 
2021 i 2022 godina oddelno po stavki.  
Vo 2022 godina imame  zgolemuvawe na prihodite od kanalizacija-  {to se dol`i na zgolemenata cena 
na uslugata kanalizacija za 2022 godina. 
Zgolemeni se i prihodite od popravki na vodovodna i kanalizaciona mre`a poradi pogolemiot broj 
na defekti koi se registrirani. 

Kaj prihodite od otpremување so otpad imame  zgolemuvawe vo odnos na lanskata godina, a se 
dol`i na  poka~uvaweto na cenata na |ubrarinata. Namaluvawe na prihodi od otpremuvawe so otpad 
imame vo s.Crnik poradi toa {to od mesec juli ne se fakturira i ne se vr{i  ovaa usluga vo Crnik . 
Isto taka i vo turisti~kata naselba Ravna Reka za vilite se fakturira{e samo za mesecite mart, 
april i maj i pove}e ne se fakturira.   
 Приходите од механизација во 2022 во однос на 2021 се namaleni poradi toa {to skipot JCB 
podolgo vreme be{e vo defekt.  

Pриходите од dogovori so Op{tina Peh~evo za 2022 godina se zna~itelno namaleni, bidej}i 
JKP Komunalec i Op{tina Peh~evo nemaat potpi{ano Dogovori za odr`uvawe na javna ~istota, 
parkovi i zelenilo, niti uli~no osvetluvawe i navedenite uslugi JKP ne gi izvr{uva (прикажаните 

приходи се однесуваат за 2021 година).  
 

1.3 Tro{oci 

 
 VID NA TRO[OCI 2022 2021 

Plati  filter stanica 2.033.900 1.863.027 

Plati vodoinstalateri 827.987 963.870 

Плата за електричар 326.946 315.143 

Електрична енергија филтер станица 515.922 360.529 

Трошоци за телевизија 2.532 3.375 

Сервисирање и баждарење водомери 1.160 2.804 
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Трош.за испитување на водата 74.400 72.950 

Резервни делови за филтер станица 1.236 7.886 

Огревно дрво филтер станица 1.237 4.800 

Трошоци за водоводни делови 16.428 59.672 

Трош.за хлор и др хемикалии 145.072 136.417 

Tro{oci za vodovod i kanalizacija 3.946.820 4.620.473 

Амортизација на опрема за водов.и кан. 476.290 948.540 

I - Вкупни трошоци водовод и канализација 4.423.110 5.569.013 

   

Плати- изнесув.на отпад  1.341.955 1.179.158 

Трошоци за нафта  251.883 182.300 

Резервни делови за камион за ѓубре  222.312 25.077 

Средување на депонија 58.500 / 

Трош.за собирање и изнесување на отпад 1.874.650 1.386.535 

Амортизација на опрема (камион Ивеко и 
контејнери) 

535.500 / 

II – Вкупни  трошоци за собирање и изнесување 
на отпад  

2.410.150 1.386.535 

   
Плата за возачи на машини 328.015 323.950 

Трошок за нафта ЈЦБ 80.955 94.860 

Трошок за нафта камион Дигалка 14.293 15.146 

Трошок за нафта трактори 13.459 20.181 

Трошок за нафта сопствени возила 50.483 760 

Трошок за гориво ( Лади, плин и др) 45.954 39.755 

Трошок за гориво косачки 5.470 7.070 

Регистрација и осигурување на возила 29.723 130.838 

Делови за возила, заварување,сервис на возила 16.570 36.018 

Трошоци за резервни делови Лади 9.280 593 

Трошоци за резервни делови Камион дигалка / 6.288 

Трошоци за резервни делови ЈЦБ 206.269 46.900 

Трошоци за гуми за возила и вулканизерски усл / 3.300 

Трошоци за уље и филтри 31.685 23.032 

Трошоци за механизација  832.156 747.931 

Амортизација на возила  3.470 24.225 

III - Вкупни трошоци за механизација 835.626 772.156 

   
   

Плати за вработени паркови и зеленило и ј.ч 234.159 607.090 

Трошоци за цвеќиња и алат 15.397 6.424 

IV - Трошоци за паркови и зеленило, јавна  

чистота 

249.556 613.514 

   
 
 

  



 

 

     27 

 
 
Плата за вработен на гробишта 319.030 273.745 

Обештетување за погреб 147.000 105.000 

V- Трошоци  поврзани со погребално 466.030 378.745 

   
   

Плати за управа 2.604.164 2.634.647 

Електр.енерг канцеларии 36.903 28.374 

Канцелариски материј. и фотокопирање 41.678 31.202 

Поштенски услуги и карго 17.945 19.348 

Фиксни, мобилни и интернет услуги 46.532 48284 

Трошоци за службени патувања 12.873 18.906 

Весници, списанија стручно образование 31.751 37.770 

Трошоци за објавување на оглас 10.264 28.906 

Дневници за УО и НО 43.865 19.865 

Репрезентација , спонзорство и донации 97.657 42.348 

Членарини во здруженија,такса,перс.данок 59.169 47.635 

Банкарски, агенциски услуги, премии и провизии 89.344 88.630 

Камати, казни, пенали 359.586 306.624 

Судски трошоци и извршување 45.704 57.913 

Нотарски трошоци 85.853 11.567 

Адвокатски трошоци 122.222 51.952 

Одржување на софтвер,компјутери и камери 20.000 33.350 

Услуги од правни лица 88.721 98.543 

Услуги по Договор на дело 48.473 30.700 

Одржување на хигиена и хиг.средства 35.458 30.978 

Надоместостоци за вработени (отпремнина за 
пензија, погреб) 

56.263 22.984 

Систематски прегледи на вработени 25.500 34.200 

Здравствени услуги на вработените 3.700 41.248 

ХТЗ опрема 85.974 45.308 

Градежни материјали 5.653 18.397 

Останати трошоци, ситен инвентар, и др.материјални 
трошоци (издатница) 

3.455 31.228 

Расходи врз основа на директен отпис на побарувања 35.500 / 

Управа и останати трош. од работењето 4.114.207 3.860.907 

Амортизација на опрема во управа 141.975 145.164 

VI – Вкупни трошоци за управа 4.256.182 4.006.071 

Вкупни трошоци I+II+III+IV+V+VI 12.640.655 12.726.034 

 

 Во трошоците за вода и канализација спаѓаат трошоци за: платите на вработените на филтер 

станицата, водоинсталатерите, електрична енергија на филтер станица, трошоци за испитување на 

квалитетот на водата, трошоци за набавка на хлор, алуминиум, вар, водоводни и канализациони 

делови и тн. Имаме намалување на трошоците во одделението  за вода и канализација во  2022 во 

однос на 2021 година, во ставката на плати на вработени на филтер станица заради исплата на 

надоместок за ноќни смени и празници. Ставката плати на водоинсталатерите се намалени заради 

престанок на едно работно место на водоинсталатер.  Исто така, зголемени се и трошоците за 

потрошена електрична енергија на филтер станицата, поради зголемената цена на електричната 



 

 

     28 

енергија, но и поради поголемата потрошувачка и преработка на вода. Имавме  два поголеми дефекти 

кои сега се санирани. 

Вредноста на амортизација значително е намалена, заради тоа што голем дел од опремата во 

ова одделение е со отпишана вредност, па потребно е да направи проценка и да се даде нова вредност 

на опремата која се користи.  
 Tro{ocite za sobirawe i iznesuvawe na otpad se tro{ocite za: platite za vraboteniте vo ova 
oddelenie, nafta za kamion za smet, резервни делови за камионот за смет и тн. Зголемени во однос на 

ланската година, освен трошоците за гориво, се и трошоците за поправка на поголем дефект на возилото за 
собирање на отпад, како и трошоците за амортизација на новото возило за собирање на смет - Ивеко и 

контејнери.  
Tro{ocite za mehanizacija se so~ineti od plata na Rakuva~ na grade`na ma{ina, tro{oci za 

popravki i odr`uvawe na mehanizacijata, registracii i osiguruvawe na vozila, goriva, uqe, gumi i 
tn. Tro{ocite za mehanizacija bele`at  porast voglavno zaradi zgolemenite tro{oci za rezervni 
delovi na skipot JCB koj ima{e pogolem defekt. Tro{ocite za registracija i osiguruvawe na vozila 
se namaleni, ovaa godina dve vozila ne se registrirani bidej}i se vo defekt i ne se koristat. 
 Tro{ocite za parkovi, zelenilo i javna ~istota se namaleni poradi toa {to imame prestanok 
na edno rabotno mesto po osnov na penzija vo ova oddelenie.. 

Tro{oци за Управа се трошоци за платите за вработените во управата, членови на Управен и Надзорен 
одбор, kancelariski materijali, tro{oci od fiksen re`im (telefon, internet), odr`uvawe na 
softver, dnevnici za vraboteni, reprezentacija, elektri~na energija za upravna zgrada, po{tenski i 
kargo uslugi, ~lenarini, tro{oci za stru~no usovr{uvawe i obuki na vraboteni, notarski i 
advokatski tro{oci, tro{oci za zdravstveni uslugi na vrabotenite, HTZ oprema na vrabotenite i tn.  

Tro{oci za softver i kompjutersko odr`uvawe se namaleni  poradi toa {to od 2021 po~navme 
so rabota na nov softver po osnov na donacija preku proekt i odrжuvaweto na softverot e besplatno 
odnosno e finansirano od donatorot. 

 
1.4 Procent na naplata 
 

PROCENT NA NAPLATA 2022 2021 

Fizi~ki i pravni lica 97 %  97% 

 

Проблем со наплатата имаме во с.Црник и вилите од туристичката населба Равна Река, бидејќи 

поголемиот број од корисниците ниту плаќаат, ниту ги потпишаа Договорите за изнесување на 

комунален отпад,  па неколку месеци не ја вршиме услугата собирање и изнесување на отпад од овие 

две места.  

 
1.5 Analiza na prihodi i tro{oci po oddelenija 
 
Od site gorenavedeni fakti, mo`e da se napravi analiza na raboteweto na pretprijatieto za 
periodot do mesec septemvri 2022 godina po oddelenija: 
 
Prihodi od vodovod i kanalizacija =  7.760.709 
Tro{oci za vodovod i kanalizacija =  4.423.110 
 
Prihodi od otpremuvawe na otpad  =  2.512.853 
Tro{oci za otpremuvawe na otpad  =  2.410.150 
 
Prihodi od grobi{ta  =  600.145 
Tro{oci za grobi{ta =   466.030 
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Prihodi od mehanizacija =  310.318 
Tro{oci za mehanizacija =  835.626 
 
Ostanati prihodi od raboteweto =  645.811    
Tro{oci za uprava i ostanati tro{. = 4.256.182 
 
 
 
                                                                      JKP ,,Komunalec"- Peh~evo 
                                                                                    Direktor 

                                                                                Popovski Boris 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 дванаесетмесечен извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 31.12.2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, што советот нa општина Пехчево ја 

донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/9                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002) 

и член 30 став 1 точка 29 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува дванаесетмесечен извештај за финансиското 

работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период 01.01.2022 до 31.12.2022 год. 

 

Член 2 

Дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период 01.01.2022 до 31.12.2022 год. бр. 05-133/1 од 13.02.2023 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.08-323/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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Дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП "Комуналец" -Пехчево 

 
        

OD 01-01-2022  do 31-12-2022 GODINA 

 
 
 

JKP "Komunalec" Peh~evo ul Julija Veselinska br.40 
email: jkpkomunalecpehcevo@yahoo.com 

 
 
 
VOVED 
  Analizata na finansiskite izve{tai ima za cel da ja proceni efikasnosta i performansite 
na pretprijatieto, da gi potencira slabostite i silnite strani na raboteweto i da napravi prognoza 
na idnite perspektivi na raboteweto na pretprijatieto. Glavna cel e  obezbeduvawe na korisni 
informacii za korisnicite na finansiskite izve{tai da im pomogne da se vidi godi{nata 
finansiska sostojba i rezultatite od raboteweto.  Sekoj izve{taj sodr`i pokazateli od tekovnata 
godina, sporedeni so istiot period prethodnata godina. 

Finansiskite izve{tai treba objektivno da ja prezentiraat finansiskata sostojba i 
finansiskoto rabotewe za opredelen vremenski period. 

Za taa cel se izgotveni pregledi za site pova`ni ekonomski pokazateli so soodvetni 
indikatori koi }e ovozmo`at  realna slika za finansiskoto rabotewe na JKP "Komunalec" Peh~evo 
za 2022 godina. 

Vo prilog e detalen pregled na prihodite i rashodite za 2022 godina sporedeni so prihodite i 
rashodite od 2021 godina. 
 

1.2 Prihodi 
  

VID NA PRIHOD 2022 2021 

Proizvodstvo i distribucija na voda 

fizi~ki lica Пехчево 
3.852.026 3.898.801 

Proizvodstvo i distribucija na voda 

fizi~ki lica Робово 

374.045 426.686 

Proizvodstvo i distribucija na voda 

fizi~ki lica Умлена 

276.255 318.371 

Proizvodstvo i distribucija na voda 

fizi~ki lica Чифлик 

270.900 291.504 

Proizvodstvo i distribucija na voda 

fizi~ki lica Негрево 

117.613 157.229 

Proizvodstvo i distribucija na voda pravni 

lica 
1.709.861 2.042.227 

Приходи од месечен фиксен надоместок  1.008.271 1.012.152 

Приход од вода -штали 157.494 145.313 
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Prihodi od kanalizacija fiz. lica Пехчево 1.665.702 1.286.045 

Prihodi od kanalizacija fiz. lica Робово 137.877 112.130 

Prihodi od kanalizacija fiz. lica Умлена 113.768 97.095 

Prihodi od kanalizacija pravni lica 288.344 273.752 

Prihodi od  delovi i popravki na vodov. i 

kanal. mre`a 
134.227 60.479 

Prihodi od novi priklu~oci vodovod i 

kanal 
38.598 39.000 

Prihodi od obnovuvawe priklu~oci 32.100 18.800 

Prihodi od JCB povrz. so vodovod i 

kanalizacija 
11.000 9.750 

Vkupno prihodi od vodovod i 

kanalizacija 
10.188.081 10.189.334 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Пехчево 1.665.932 1.369.724 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Робово 112.560 88.200 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Умлена 100.800 73.350 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Чифлик 85.980 70.695 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Негрево 30.840 21.960 

Otpremuvawe na otpad fiz.lica Панчарево 66.915 62.157 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Црник 73.500 133.470 

Otpremuvawe na otpad pravni lica 1.247.189 1.070.797 

Otpremuvawe na otpad fiz. lica Равна Река 26.286 / 

Вкупно приходи од отпремување на отпад 3.410.002 2.890.353 

Приходи од одржување на гробишта 614.950 618.240 

Приходи од продажба на гробно место 100.000 195.360 

Приходи од издавање на Одобрение за погреб 5.200 9.400 

Приходи од Оператор на гробишта 17.800 27.500 

Приходи од каменорезач на гробишта 27.592 22.000 

Вкупно приходи од гробишта 765.542 872.500 

Приходи од ЈЦБ 364018              455.808 
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Приходи од камион Дигалка 18.000 22.300 

Приходи oд traktor, hilta,сечачка за асфалт, и 

др. 

30800 8.800 

Вкупно приходи од механизација 412.818 486.908 

Приходи од нотарски решенија 127553 / 

Приходи од извршување и судење  27.895 53.304 

Приходи од пазаришни тезги и резервации 194.027 148.014 

Приходи од Договор за јавна чистота 121.068 373.263 

Приходи од Договор за улично осветлување 57.450 92.050 

Приходи од Договор за зимско одржување 170.951 164.200 

Приходи од Договор за паркови и зеленило 3.000 193.725 

Приход од собирање на угинати животни 30.000 / 

Вишоци по попис 1.070.646 361.276 

Приход од повраток на здравство 17.944 18.153 

Приход од отпис на обврски / 194.263 

Останати приходи од работењето 69.849 24.167 

Вкупно останати приходи 1.890.383 1.622.415 

 

ЗБИР НА ПРИХОДИ 16.666.826 16.061.510 

 
 Od pregledot na prihodite po oddelenija detalno mo`e da se vidi strukturata na prihodite za 
2022 i 2021 godina oddelno po stavki.  

Vo 2022 godina imame zgolemuvawe na prihodite od otpadni vodi zaradi zgolemenata cena na 
uslugata - odveduvawe na otpadni vodi od strana na Regulatornata komisija za vodni uslugi. 

Zgolemuvawe na prihodite ima i od otpremuvawe na otpad, koe se dol`i na zgolemenata cena na 
ovaa usluga. 
 Приходите од механизација во 2022 во однос на 2021 se namaleni zaradi pomaliot broj na 
izvr{eni uslugi so mehanizacijata, a e rezultat na pove}ekratnite defekti na Skipot JCB.   
 
 
1.3 Tro{oci 
 

 VID NA TRO[OCI 2022 2021 

Plati  filter stanica  2.725.997  2.539.709 

Plati vodoinstalateri 1.132.759 1.199.437 

Плата за електричар 442.234 420.530 
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Електрична енергија филтер станица 641.082 504.886 

Трошоци за телевизија 3.797 4.291 

Сервисирање и баждарење водомери 7550 4.068 

Трош.за испитување на водата 84.800 125.150 

Резервни делови за филтер станица 1237 3.945 

Огревно дрво филтер станица  20.003 

Трошоци за водоводни делови 106.416 78.292 

Трош.за хлор и др хемикалии 188.647 211.682 

Amortizacija na materijalni sredstva 635.054 1263.723 

I - Tro{oci za vodovod i kanalizac. 5.969.573 6.375.716 

   

Плати- изнесув.на отпад  1.433.092 1.267.159 

Трошоци за нафта  335.861 275.419 
Резервни делови за камион за ѓубре  224.588 198.820 

Резервни делови за камион за ѓубре Ивеко 12.584 / 
Нафта за камион за смет - Делчево / 5.084 

Средување на депонија 58.500 / 

Амортизација на опрема (камион Ивеко и 
контејнери) 

709.370 / 

II - Za sobirawe i iznesuvawe na otpad 2.773.995 1.746.482 
 

   

Плата за возачи на машини 443.062 424.956 

Трошок за нафта ЈЦБ 113.412 125.762 

Трошок за нафта камион Дигалка 14.293 39.666 
Трошок за нафта трактори 17.724 26.340 

Трошок за нафта сопствени возила 82.670 760 

Трошок за гориво ( Лади, плин и др) 65798  51.201 
Трошок за гориво косачки 5.470 7.365 

Регистрација и осигурување на возила 37.330 151.993 
Делови за возила, заварување, сервис на 
возила 

51.179 125.494 

Нафта за противпожарно возило / 2.161 
Трошоци за резервни делови ЈЦБ 239.570 104.865 

Трошоци за гуми за возила и вулканизерски 
усл 

/ 3.300 

Трошоци за уље и филтри 41.197 33.360 

Баждарење на тахограф / 8.950 
Амортизација на возила 25.925 32.300 

III – Mehanizacija 1.137.630 1.138.473 
 

Плати за вработени паркови и зеленило и јавна 
чистота 

688.750 1.105.987 
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Трошоци за резервни делови -косилки 16.425 12.710 

IV-Трошоци за паркови и зеленило,  јавна  
чистота 

705.175 1.118.697 
 

Плата за вработен на гробишта 436.284 363.546 

Обештетување за погреб 189.000 168.000 
V- Трошоци  поврзани со погребално 625.284 531.546 

Плати за управа 3.482.016 3.422.915 

Електр.енерг канцеларии 40.673 35.483 

Канцелариски материјали и фотокопирање 51.063 49.563 
Поштенски услуги и карго 23.274 25.733 

Фиксни мобилни и интернет услуги 68.097 60.380 

Трошоци за службени патувања 15.075 40.754 

Весници, списанија, обуки и стручно 
образование 

63.355 66.824 

Трошоци за објавување на оглас 12.988 40.814 

Трошоци за реновирање  22.462 26.162 

Дневници за УО и НО 57.196 45.865 

Репрезентација , спонзорство и донации 110.980 87.293 

Членарини во здруженија, такси, перс.данок 110.130 75.217 

Премии за осигурување имот 19.814 4.500 

Банкарски, агенциски услуги, премии и 
провизии 

129.264 117.634 

Камати, казни, пенали 524.190 385.615 

Судски трошоци и извршување 84.494 57.913 

Нотарски трошоци 73.853 43.405 

Адвокатски трошоци 180.624 71.952 
Одржување на софтвер,компјутери и камери 64.296 45.850 

Услуги од правни лица 128.631 104.807 

Услуги по Договор на дело 31.689 49.900 
Одржување на хигиена и хиг.средства 53.948 46.938 
Надоместостоци за вработени (отпремнина 
за пензија, погреб) 

56.263 131.310 

Систематски прегледи на вработени 31.500 35.000 
Здравствени услуги на вработените / 46.198 

Регрес за годишен одмор К-15 331.240 / 
ХТЗ опрема 96924 56.171 

Трошоци поврзани со корона вирус (маски) / 3.350 

Огревно дрво (канцеларии и работници) 69.878 55.820 
Останати трошоци, ситен инвентар, и 
др.материјални трошоци (издатница) 

/ 30.000 

Трошоци за улично осветлување 8096  8.463 
Расходи од директен отпис на побарувања 35.500 / 
Амортизација на опрема  168.000 193.550 
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VI - Управа и останати трош. од 
работењето 

 
6.145.513 

 
5.465.379 

 
Вкупни трошоци I+II+III+IV 17.357.170 16.376.292 

 
 Во трошоците за вода и канализација спаѓаат трошоци за: платите на вработените на филтер станицата, 
водоинсталатерите, електрична енергија на филтер станица, трошоци за испитување на квалитетот на водата, 

трошоци за набавка на хлор, алуминиум, вар, водоводни и канализациони делови и тн. Имаме зголемување на 
трошоците за вода и канализација во  2022 во однос на 2021 година, во ставката на плати на вработени на 

филтер станица заради исплата на надоместок за ноќни смени и празници, како и зголемувањето на 
минималната плата. Ставката плати на водоинсталатерите се намалени заради тоа што еден од 

водоинсталаторите поради повреда, три месеци е преку ФЗОМ.  Исто така, зголемени се и трошоци за 
потрошена електрична енергија на филтер станицата, поради поголемото производство на вода во првите пет 

месеци заради поголеми дефекти и повисоки сметки за електрична енергија.  
 Tro{ocite za sobirawe i iznesuvawe na otpad se tro{ocite za: platite za vraboteniте vo ova 

oddelenie, nafta za kamion za smet, резервни делови за камионот за ѓубре и тн.Трошоците во ова одделение 
се зголемени заради зголемување на платите на вработените поради зголемување на  минималната плата. 

Зголемувањето на трошоците е и заради трошокот за амортизацијата на опремата, односно контејнерите и 
камион за ѓубре Ивеко. 

Tro{ocite za mehanizacija se so~ineti od plata na Rakuva~ na grade`na ma{ina, tro{oci za 
popravki i odr`uvawe na mehanizacijata, registracii i osiguruvawe na vozila, goriva, uqe, gumi i 
tn. Tro{ocite za mehanizacija se re~isi isti kako i vo 2021 godina. 

Tro{oци за Управа се трошоци за платите за вработените во управата, isplateni dnevnici na 
членови на Управен и Надзорен одбор, kancelariski materijali, tro{oci od fiksen re`im (telefon, 
internet), odr`uvawe na softver, dnevnici za vraboteni, reprezentacija, elektri~na energija za 
upravna zgrada, po{tenski i kargo uslugi, ~lenarini, tro{oci za stru~no usovr{uvawe i obuki na 
vraboteni, notarski i advokatski tro{oci, tro{oci za zdravstveni uslugi na vrabotenite, HTZ 
oprema na vrabotenite i t.n.  

Tрошоците за управа се зголемени во најголема мера заради исплата на регрес за годишен одмор на 
вработените за разлика од 2021 година. Зголемени се трошоците за нотарски и адвокатски услуги поради 

поголем број на утужени побарувања. Зголемени се трошоците за камати од тековното работење и од 
претходни години во од страна на  УЈП. 

Tro{oci za softver i kompjutersko odr`uvawe se namaleni  poradi toa {to od 2021 po~navme 
so rabota na nov softver po osnov na donacija preku proekt i odrжuvaweto na softverot e besplatno 
odnosno e finansirano od donatorot. 
  
1.4 Procent na naplata 
 

PROCENT NA NAPLATA 2022 2021 

Fizi~ki i pravni lica 97 % 97% 

 
 Солидната наплата се должи на редовно праќање на известувања за неплатени сметки. 

Проблем со наплатата имаме во с.Црник каде што наплатата е премногу мала, и од месец 06/2022 во 

овој реон не го собираме отпадот и не им фактурираме на корисниците, бидејќи ниту сакаат да потпишат  
Договори за користење на услугата, ниту плаќаат за изнесување на сметот. 

Истиот проблем го имаме и во туристичката населба Равна Река каде поголемиот дел од сопствениците 
на вилите не сакаат да потпишат Договори со ЈКП Комуналец поради, како што се изјаснија, износот од 200 

денари месечно им е превисок. И во тој реон ниту фактурираме, ниту наплаќаме за изнесување на смет, иако 
имаме Одлуки од Совет на Општина Пехчево.  
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1.5 Analiza na prihodi i tro{oci po oddelenija 
 

Od site gorenavedeni prihodi i tro{oci, mo`e da se napravi analiza na raboteweto na 
pretprijatieto za  2022 godina po oddelenija: 
 
  

 Prihod Tro{ok 

Vodovod i kanalizacija 10.188.081 5.969.573 

Otpremuvawe so otpad 3.410.002 2.773.995 

Grobi{ta 765.542 625.284 

Mehanizacija 412.818 1.137.630 

Parkovi, zelenilo i javna ~istota / 705.175 

Ostanati  1.890.383 6.145.513 

Vkupno  16.666.826 17.357.170 

Nab. vrednost na prodadeni stoki   43.542 

Vkupno 16.666.826 17.400.712 

Zaguba за 2022 година 733.884 

 
 
                                                                      JKP ,,Komunalec"- Peh~evo 
                                                                                    Direktor 

                                                                                Popovski Boris 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 Завршната сметка на  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 

година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 

година. 

 

Бр. 09-336/10                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година  

 

 

Член 1 

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

,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година. 

 

Член 2 

Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година е составен дел на оваа 

одлука. 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-324/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Извештај за извршени работи во  

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - декември 2022 година 

 

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

Пехчево за период јануари - декември 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-

та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/11                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на Извештај за извршени работи во 

ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за период јануари - декември 2022 година 

 

 

Член 1 

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

- Пехчево за период јануари - декември 2022 година.  

 

Член 2 

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

2022 година. бр. 01-136/1 од 13.02.2023 година, е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-325/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИ РАБОТИ ВО   ЈКП ,,КОМУНАЛЕЦ” – ПЕХЧЕВО 

01.01.2022-31.12.2022-ГОДИНА 

 

Извештајот за работа на ЈКП “Комуналец” – Пехчево претставува сумарен преглед на извршените 

работи од 01.01.2022 до 31.12.2022 година. 

 

Преку овој извештај е прикажано работењето на ЈКП “Комунлаец”-Пехчево 01.01.2022 до 31.12.2022 

година.Истиот ги содржи основните податоци за работењето преку остварениот физички обем на производство 

и финансиските показатели. 

 

Дејности на ЈКП 

-Преработка на вода и дистрибуација на истата до корисницте и одржување на објектите и опремата од 

системот за водоснабдување, 

-Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализациона мрежа, 

-Собирање,изнесување и депонирање на комунален отпад од стамбени,делови индустриски 

и дворни површини 

-Организирање на пазар на мало 

  

Организациска поставеност на претпријатието 

Организационата поставеност на претпирјатието согласно статутот на ЈКП-“Комуналец” овозоможува 

процесот на работа да биде организиран на ниво на одделенија кои работат: 

1. Сектор за финансиско работење со две одделенија 

1.Одд за сметководство и финансиска оператива. 

2.Одд за општи,правни работи и управување со човечки ресурси 

2. Сектор за техничи работи и развој со две одделенија 

1.Одд за водоснабдителни објекти 

2.Одд за технички работи и услуги 

 

Основната задача на водовод и канализација е да обезбеди на корисниците чиста и здрава вода за 

пиење како и конитинуирано зафаќање и одведување на урбани отпадни вода. 

Во текот на првата половина на оваа година ова одделение имаше за цел услугите да ги извршува со 

што повисок степен на квалитет и со најефкасна употреба на постоечките ресурси,навремено деактивирање и 

елиминирање на сите неконтролирани истекувања на вода од водоснабдителниот систем со цел намалување 

на загубите на вода, перманенто следење на квалитетот на сировата на преработената вода и оспособување 

на водоснабдителниот систем за прифат и дистрибуција на вода до сите реони во градот. 

 

Покрај редовните дејности: 

1. Снабдување со вода за пиење; 

-Испуштање на испусти секогаш после дожд и невреме и после перхлорирање и чистење на резервоари за 

вода; 

-читање 2 годишни водомери и 1 вонредно пред покачувањеи со секое читање отварање на заматени 

водомери 

-секој месец месечни состојби на приватни лица 

-разнесување на сметки за комунални услуги во Пехчево, Робово, Умлена, Чифлик, Црник,  

Панчарево; 

-чистење захвати од забрежување,секогаш после дожд.  

- санирање на дефект на главна канализациона мрежа во с.Робово 

-санирање дефект на главна водоводна мрежа на ул.„Илинденска„ 

-монтажа на капак на испуст на парк на бул. Равен 

-санација на дефект, замрзната и пукната водоводна инсталација-(Љупчо Костадиновски). 



 

 

     41 

 

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

-Во текот на  2022 година сменети се 13 механизам на водомери од физички лица,  

-чистење на заматени водомери кај корисници 

 

3. Одржување на канализационата мрежа во Пехчево; 

-Редовно чистење на канализациони канали и шахти, поправка и изработка на нови шахти и капаци, 
отпушување на канализациона мрежа по барање на корисник; 
 
4. Одржување на паркови и градско зеленило; 

-Редовно косење на зелени површини во летниот период од влез на Пехчево до центарот,кај градскиот пазар, 

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

 

5. Одржување на градско пазариште; 

-Пред секој пазар и после секој пазар чистење на градското пазариште и во летниот период после секој пазар 

перење; 

-Поправка и санирање на оштетени тезги на градски пазар; 

 

6. Одржување на улична расвета; 

-Во текот на 2022 година сменети се прегорени вкупно 62 сијалици во Пехчево и околните села . 

 

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

с.Панчаревои с.Црник. 

-Освен собирање на смет во Пехчево,секој понеделник се собира смет и од селата Робово, Умлена, Чифлик и 

Панчарево. 

-порамнување на депонијата неколку пати месечно со ровокопач ЈЦБ 

-Редовна поправка на оштетени контењери и замена со нови 

-Фрлено мртви трупови од кучиња и мачки (0) на депонија 

 

8. Одржување на јавната чистота; 

-Акции на кастрење гранки по центарот,редовно метење,чистење на кејот и собирање смет, перење на 

централното градско подрачје во летниот период 

 

9. Управување со градските гробишта; 

-Редовно чистење на градските гробишта од смет; 

-Косење на дрвја и чистење на гранки на градските гробишта 

 

10. Зимско одржување; 

-Чистење снег во Пехчево и селата со ровокопач и трактор (сеалка за песок и рачно во централното подрачје и 

претходно оставање на критични места песок во Пехчево и по селата  

 

11. Одржување на возен парк на ЈКП Комуналец 

-Редовна регистрација на возила на ЈКП “Комуналец” 

-Редовна промена на гуми на возила на ЈКП “Комуналец” 

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

-Санирање на дефекти на возила на ЈКП “Комуналец” Пехчево; 
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Од 01.01.2022 до 31.12.2022 година ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево ги има извршено и следните работи: 
 

Датум 
 

Вид на работа и место каде е извршена 
Износ  во 

денари 

01.01.2022 -Отпушување на канализација на ул.„Илинденска“ – Сашко 
Костовски. / 

11.01.2022 
-Попис на магацин на резервни делови на ЈКП„Комуналец“. 

/ 

 -Расчистување на градска депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-Контрола на улично осветлување во с.Панчарево. По Договор 

12.01.2022 -Попис на магацин на резервни делови и алат на ЈКП „Комуналец“ 
– Пехчево. / 

13.01.2022 -Попис на магацин на резервни делови и алат на ЈКП „Комуналец“ 
– Пехчево. / 

-Собирање на мрши од кучиња од центар на Пехчево и негревски 
пат. / 

14.01.2022 -Попис на магацин на резервни делови и алат на ЈКП „Комуналец“ 
– Пехчево (магацин филтер станица) / 

17.01.2022 -Санација на дефект на главна водоводна мрежа на 
ул.„Илинденска“. / 

-Расчистување на речно корито на река „Писа“- припреми за 
празникот „Водици“. / 

18.01.2022 -Расшистување и последни припреми на речно корито –
преградување, за Водици. / 

20.01.2022 -Промена на улични светилки во Пехчево, с.Чифлик и с.Умлена. По Договор 

-Распишување на речно корито после Водици, собирање на 
пеграда и транспорт со трактор до магацин на ЈКП Комуналец. / 

-Работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. 
/ 

21.01.2022 -Попис на магацин на резервни делови и алат на ЈКП „Комуналец“ 
– Пехчево / 

-Работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

-Монтажа на капак на испуст на парк на бул. Равен. / 

24.01.2022 -Расфрлање на песок – с.Умлена, с.Робово (зимско одржување). По Договор 

-Чистење на снег на градски пазар, тротоари и центар на Пехчево. По Договор 

-Демонтажа на новогодишна елка на плоштад на Пехчево и 
транспорт со трактор до плац на ЈКП„Комуналец“. / 

25.01.2022 -санација на дефект (Љупчо Костадиновски). / 

-Работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

-Средување (чистење) на магацин на ЈКП „Комуналец“. / 

26.01.2022 -Промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

 -Работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

27.01.2022 -Читање на месечни водомери. / 

-Работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

-Расфрлање на песок на ул.„Првомајска„ По Договор 

-Транспорт на песок со ровокопач ЈЦБ на ул.„Првомајска“. По Договор 

28.01.2022 -Санација на дефект на водоводна мрежа ул. Илинденска (Звонко 
Каракашовски) – ископ и санација на замрзнат дел од мрежата. / 

31.01.2022 -Достава на месечни фактури за комунални услуги – Пехчево. / 

-отпушување на канализација на главна шахта – с.Умлена / 

01.02.2022 -Демонтажа на украси по канделабри во центар на Пехчево. / 

-Ископ со ЈЦБ на филтер станица – проба на геолошки состав на 
земја. / 
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-Промена на стакло и гумица на водомер (Борче Бојчевски) 350,00 

02.02.2022 -Чистење на снег на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-Чистење на снег по тротоари, центар на Пехчево. По Договор 

-санација на дефект на главна водоводна мрежа – с.Негрево. / 

-расфрлање на песок на пат Робово-Умлена. По Договор 

03.02.2022 -расфрлање на песок на патека од Јован Пешански до ресторан 
Викторија – Пехчево. По Договор 

-чистење на канал кај ресторан Викторија – Пехчево. / 

-детекција на дефект на ровокопач ЈЦБ. / 

-расфрлање на песок на ул.Македонија, Страшо Пинџур и Симо 
Андоновски. По Договор 

04.02.2022 -собирање на новогодишни украси со камион дигалка од плоштад 
на Пехчево и танспорт до магацин на ЈКП Комуналец. / 

07.02.2022 -промена на улични светилки –Пехчево. По Договор 

-санација на дефект на водоводна мрежа на улица Мирче Ацев 
(Маре Мадешовска). / 

08.02.2022 -расфрлање на песок по улици во Пехчево. По Договор 

-ринење на снег на тротоари и улици во Пехчево. По Договор 

 -транспорт на хлор до филтер станица – Пехчево. / 

 -работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

09.02.2022 -промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

-дезинфекција на ул.Славчо Кацарски после собирање на мрша од 
отровено куче. / 

-работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

10.02.2022 -расфрлање на песок со ровокопач ЈЦБ и чистење на снег по улици 
и тротоари во Пехчево. По Договор 

-работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

-промена на стакло и гумица на водомер кај приватно лице. 350,00 

11.02.2022 -детектирање и санација на дефект на водоводна мрежа во зграда 
(ламела 4) на булевар Равен. / 

14.02.2022 -Утовар и транспорт со трактор на хлор до филтер станица. / 

-чистење на снеги лед на градски пазар. По Договор 

-работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

15.02.2022 -промена на улични светилки во с.Панчарево. По Договор 

-санација на дефект на мрежа за улично осветлување с.Панчарево. По Договор 

-достава на месечни фактури за комунални услуги на приватни 
корисници с.Панчарево. / 

-работа на плац на ЈКП –средување на огревно дрво. / 

16.02.2022 -промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

-промена на стакло и гумица за водомер (Николчо Станоевски – 
барака). 350,00 

-промена на стакло и гумица за водомер с.Чифлик (Бранко 
Мишевски). 350,00 

-работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

17.02.2022 -работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

-промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

18.02.2022 -промена на стакло и гумица на водомер (зграда на бул.Равен). / 

-монтирање на четка на трактор за чистење на улици и рамни 
површини – тротоари во Пехчево. / 

-чистење на улици со трактор (четка) – Пехчево.  

21.02.2022 -чистење на канал кај ресторан Викторија од наноси на песок  и 
отпад. / 



 

 

     44 

-собирање со трактор на вреќи со смет од канал (ресторан 
Викторија) и транспорт на депонија. / 

-сечење на дрво во градски гробишта. / 

-откривање на вентил (зграда над Стопанска банка, ламела 2). / 

-чистење на гранки од исечено дрво во градски гробишта. / 

22.02.2022 -чистење на градски гробишта. / 

-промена на расипана чешма на градски гробишта. / 

-работа на вентил за зграда над Стопанска банка – ламела 2. / 

23.02.2022 -достава на месечни фактури за комунални услуги на корисници во 
Пехчево. / 

-читање на месечни водомери –Пехчево. / 

-читање на месечни водомери –с.Негрево. / 

24.02.2022 -промена на механизам на ДИК Фагус –Напредок. 12 390,00 

-читање на месечни водомери. / 

-акција – чистење на градски гробишта од страна на вработени во 
ЈКП Комуналец. / 

-промена на стакло на водомер на ул.АРМ (Трајанка Тренчовска) 350,00 

25.02.2022 -разнесување на фактури за комунални услуги за фебруари на 
корисници во Пехчево. / 

-расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

28.02.2022 -чистење на градски пазар. / 

-промена на воздушни филтри на ровокопач ЈЦБ. / 

01.03.2022 -расфрлање на песок на критични места на улици во Пехчево. По Договор 

-чистење на снег во плац на ДИК Фагус со ровокопач ЈЦБ. 14 160,00 

02.03.2022 -чистење и отпушување на канализација на Здравствен Дом – 
Пехчево. 793,00 

 -проверка на прочитани водомери по барање на корисниците. / 

03.03.2022 -проверка на прочитани водомери по барање на корисниците. / 

-чистење на канализација во населба Говедарник. / 

-перење на возило -трактор / 

-работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

04.03.2022 -товарање, транспорт и расгрлање на песок на критични места во 
с.Умлена и Робово. По Договор 

-проверка на прочитани водомери по барање на корисниците. / 

07.03.2022 -монтажа на водомер (Николчо Спасевски – барака) / 

-чистење на градски пазар. / 

08.03.2022 -работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

-товарање и транспорт на гранки од кастрење на дрва пред аптека 
– Зегин , Пехчево. / 

-поправка на машина ЈЦБ (болцни предни и задни на корпа). / 

09.03.2022 -чистење на депонија со ровокопач – ЈЦБ. / 

-проверка на прочитани водомери по барање на корисниците. / 

-распушување на канализација – Нова Рефрактори (управна 
зграда). / 

10.03.2022 -работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

-распушување на канализација – Нова Рефрактори (управна 
зграда). 2124,00 

11.03.2022 -работа на испусти на ул.Кадиица и Буковик, резервоар 
(испуштање на испразнета мрежа). / 

-работа на електрична инсталација – Едукативен Центар, 
с.Негрево. / 

-работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 
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14.03.2022 -чистење на решетки на ул.Гоце Делчев и Ванчо Китанов од наноси 
на песок и отпад. / 

 -промена на стакло и гумица на водомер (Стојан Капушевски). 354,00 

 -промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

15.03.2022 -промена на улични светилки во с.Умлена, Робово и Чифлик. По Договор 

-работа со ЈЦБ (ДИК Фагус –Пехчево). 17 700,00 

16.03.2022 -промена на стакло и гумица (Тодор Каракашевски). 354,00 

-чистење на градски гробишта. / 

-читање на водомери во с.Негрево. / 

-чистење на заматен водомер ул.Буковик (Ѓорѓи Јангелов). / 

17.03.2022 -читање на водомери с.Робово. / 

-проверка на дефект на водоводна мрежа во с.Робово. / 

-работа на плац на ЈКП Комуналец. / 

18.03.2022 -отпушување на канализација ул.Гоце Делчев (Стојан Костовски). / 

-работа на плац на ЈКП Комуналец. / 

21.03.2022 -санација на дефект на водоводна мрежа на ул. Буковик кај Крсте 
Стефановски. / 

23.03.2022 -расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-расчистување на магацин на ЈКП Комуналец. / 

-читање на месечни водомери кај физички лица. / 

24.03.2022 -читање на месечни водомери кај физички лица. / 

-чистење на канал на градски паркинг, кеј, тротоари на плоштад во 
Пехчево. / 

28.03.2022 -работа на санација на дефект на главна водоводна мрежа – 
Пехчево. / 

-дислокација на водоводен приклучок  (Душка Величкова). / 

-монтажа на водомер кај Борис Капушевски. / 

-отпушување на канализација на Говедарник (Магдов Ѓорѓи). / 

29.03.2022 -Приклучување на канализација и дислокација на водоводен 
приклучок на бул.Равен (Димитар Андоновски). / 

-сечење на бетон кај Звонко Парасков. 2360,00 

-достава на фактури за комунални услуги на корисници во 
Пехчево. / 

-промена на стакло на водомер ул.Индустриска (Николчо 
Станоевски). 2020,00 

30.03.2022 -промена на капа на вентил на испуст на негревска река. / 

-читање на водомери кај физички лица. / 

-достава на фактури за комунални услуги на корисници во 
Пехчево. / 

31.03.2022 -дислокација на водомер кај Звонко Парасков –Говедарник. / 

-промена на вентил кај Звонко Парасков –Говедарник. / 

-читање на водомери кај физички лица. / 

01.04.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа на Здравстен дом. / 

-монтажа на седишта и реквизити на  детско игралиште –плоштад 
. / 

04.04.2022 -Монтажа на водомер (Бојана Транс) – Александар Џуза. 3 744,00 

-промена на улични светилки с.Негрево. По Договор 

-чистење на градски гробишта. / 

-читање на водомери – Пехчево. / 

05.04.2022 -читање на водомери – Пехчево. / 

-промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

06.04.2022 -читање на водомери – Пехчево. / 



 

 

     46 

-промена на улични светилки – Пехчево. По Договор 

-корекција на капак од шахта во с.Чифлик / 

-замена на скршени стакла на водомери кај корисници во Пехчево. / 

07.04.2022 -поправка на шахти на регионален пат Пехчево –Чифлик. / 

-читање на водомери – Пехчево. / 

-замена на скршени стакла на водомери кај корисници во Пехчево. / 

08.04.2022 -поправка на пловак на прв мал резервоар и воздушен вентил. / 

-читање на водомери – Пехчево. / 

11.04.2022 -чистење на градски пазар. / 

-санација на дефект на водоводна мрежа кај Атанас Караџолов. / 

12.04.2022 -расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-работа на нов приклучок на зграда над Стопанска банка, ламела 2. 
(подготвителни активности). / 

-сечење на асфалт на ул Даме Груев, пред зградата –влез 2. / 

13.04.2022 -Сечење на бетон пред зграда на ул. Равен (подготвителни 
активности за нов приклучок). / 

-читање на водомери – Пехчево. / 

14.04.2022 -читање на водомери – Пехчево. / 

-чистење на плац на ЈКП Комуналец / 

-работа со хилта (кршење на бетон) Зграда на бул.Равен 
(подготвителни активности за нов приклучок). / 

15.04.2022 -промена на вентил кај Митко Мишевски (нова населба). / 

-промена на стакло и гумица на механизам (Ванчо Мустачки). 354,00 

-работа со хилта (кршење на бетон) Зграда на бул.Равен 
(подготвителни активности за нов приклучок). / 

18.04.2022 -испуштање на испусти во Пехчево / 

-работа со ЈЦБ – ровокопач во с.Панчарево. / 

19.04.2022 -местење на наставок со фланши на филтер станица -Пехчево / 

-работа со ЈЦБ – ровокопач во с.Панчарево. По Договор 

20.04.2022 -читање на водомери – Пехчево. / 

-работа со ЈЦБ – ровокопач во с.Панчарево (локален пат, шумски 
пат. По Договор 

21.04.2022 -промена на улишни светилки во Пехчево и с.Умлена. По Договор 

-читање и чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

-работа со ЈЦБ : пробивање на пат с.Црник. По Договор 

26.04.2022 -перење, чистење и подмачкување на ровокопач ЈЦБ. / 

 -достава на фактури за извршени комунални услуги –Пехчево. / 

27.04.2022 -работа со ЈЦБ (рамнење на плац) , Говедарник (Виктор 
Николовски). 10 620,00 

-достава на фактури за извршени комунални услуги –Пехчево. / 

28.04.2022 -работа со ЈЦБ, расчистување на детско игралиште и летниковци 
на туристички локалитет Равна Река. По Договор 

-читање на месечни водомери – Пехчево. / 

29.04.2022 -работа со ЈЦБ, расчистување на детско игралиште и летниковци 
на туристички локалитет Равна Река. По Договор 

-поставување на знамиња на канделабри на бул.Равен.  / 

-читање на месечни водомери – Пехчево. / 

-промена на стакло и гумица с.Негрево. / 

-ставање на капак на отворена ел.инсталација на кандеабра на 
плоштад во Пехчево. По Договор 

03.052022 -работа на плац на ЈКП –цапење и внесување  на огревно дрво. / 

-средување на алат во магацин на ЈКП Комуналец. / 
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04.05.2022 -читање на месечни водомери – Пехчево. / 

05.05.2022 -читање на месечни водомери – Пехчево. / 

-расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-работа со ЈЦБ – триаголник на влез на Пехчево. По Договор 

06.05.2022 -отпушување на канализација с.Умлена. / 

-косење на градски гробишта / 

-косење на речно корито и тревни површини во центар на 
Пехчево. 

/ 

09.05.2022 -промена на улични светилки – Пехчево и с.Негрево. По Договор 

-косење на градски пазар и градски гробишта. / 

-поправка на столб на преден склоп на ровокопач ЈЦБ. / 

10.05.2022 -читање на водомери – Пехчево. / 

-читање на водомери с.Негрево. / 

-работа со ЈЦБ – „Нисаго“ ДООЕЛ. 10 620,00 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

11.05.2022 -работа со ЈЦБ – „Нисаго“ ДООЕЛ. / 

-санација на дефект на главна водоводна мрежа нова населба 
(Кеповски Ѓорѓи). 

200,00 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

12.05.2022 -читање на водомери с.Негрево. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-работа со ЈЦБ на Рамна Река (Стојан Поповски). / 

13.05.2022 -поставување на кабел за улично осветлување на ул.Индустриска. По Договор 

-работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река - пробивање на приоден 
пат до викендица (Општина Пехчево). По Договор 

16.05.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река – порамнување на 
плацеви (Општина Пехчево). По Договор 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-санација на дефект на водоводна мрежа во с.Умлена. / 

-отпушување на канализација –с.Умлена. / 

17.05.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река – порамнување на 
плацеви (Општина Пехчево). По Договор 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-поставување на кабел за улично осветлување на ул.Индустриска 
и градски пазар – Пехчево. По Договор 

18.05.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река – (Општина Пехчево). По Договор 

-монтажа на канализациони цевки – Равна Река. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

19.05.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река – (Општина Пехчево). По Договор 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-проверка на водомери по барање на корисници – Пехчево. / 

-чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

20.05.2022 -косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-косење на плац на ЈКП Комуналец. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река, поставување на 
канализациони цевки – (Општина Пехчево). По Договор 

23.05.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ на Равна Река – порамнување на 
плацеви (Општина Пехчево). По Договор 

-промена на механизам на водомер(Илчо Петровски). 1652,00 

-промена на вентили на водоводна мрежа – Говедарник. / 

-сечење на асвалт на ул.Кадиица (подготовки за нов водоводен 
приклучок).  

/ 
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25.05.2022 -перење, подмачкување на ровокопач ЈЦБ. // 

-читање на месечни водомери. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-косење на плац на ЈКП Комуналец. / 

26.05.2022 -Ископ со ЈЦБ за обновување на приклучок за вода на ул.Кадиица 
(Митко Гоцевски). 

6018,00 

-обновување на приклучок за вода на ул.Кадиица (Митко 
Гоцевски). 

/ 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

27.05.2022 -работа со ЈЦБ –санација на дефект на главна водоводна мрежа 
на ул.Кадиица. 

/ 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-косење на тротоари – Пехчево.  / 

-косење на плац на ЈКП Комуналец. / 

30.05.2022 -редење на бехатон плочки на ул.Кадиица. / 

-проверка на водомери по барање на корисници – Пехчево. / 

-чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

31.05.2022 -дислокација на водоводен приклучок на ул Кадиица. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-косење на зелени површини – Пехчево.  / 

01.06.2022 -поправка на штифни-затварачи на водозафат. / 

-припрема на ровокопач ЈЦБ за сервис (перење, одмастување). / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

02.06.2022 -чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

-промена на механизам (Јасмина Матевска) – ул. 7
ми 

Септември. / 

-сервис на ровокопач ЈЦБ (Глобал Моторс – Скопје) / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

03.06.2022 -проверка на водомери по барање на корисници – Пехчево. / 

-чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

-сервис на ровокопач ЈЦБ (Глобал Моторс – Скопје) / 

06.06.2022 -промена на улични светилки и рефлектори на плоштад – 
Пехчево. По Договор 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

07.06.2022 -чистење на заматени водомери – Пехчево. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-санација на дефект на главна водоводна мрежа во с.Робово. / 

08.06.2022 -поправка на вентил во с.Робово (фарма на Ѓорѓи Поповски). / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-промена на механизам на водомер (Ставров Тодор и Фимка). 1652,00 

-отварање и чистење на заматени водомери. / 

09.06.2022 -Акција – чистење на градски гробишта пред Задушница. / 

-работа со ЈЦБ (расчистување после поплави на ул.Ванчо 
Китанов, 8

ми 
Март, населба Говедарник и Китански мост. По Договор 

13.06.2022 -отпушување на канализација на ул.Македонија. / 

-чистење на решетки на ул.Гоце Делчев. / 

-отпушување на канализација на речно корито –Пехчево. / 

-расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево) / 

14.06.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево) / 

-отпушување на канализација на плоштад (Љубица Костовска). / 

-читање и чистење на заматени водомери – Пехчево. / 
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-косење на парк на градски пазар. / 

15.06.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево) / 

-испуштање и контрола на испусти – Пехчево. / 

-перење и перхлорирање на резервоари за вода на филтер 
станица.  

/ 

16.06.2022 -промена на водомер на ул.Даме Груев (Николчо Спасевски –
барака). 

2936,00 

-достава на фактури за комунални услуги на корисници во 
Пехчево. 

/ 

-косење на тревни површини- влез на градски гробишта. / 

-косење на парк на градски пазар. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево). / 

17.06.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево) / 

-отпушување на канализација на ул.Илинденска. / 

-кастрење на гранки и чистење на плац на ЈКП Комуналец. / 

-монтажа на водомер на ул Гоце Делчев (Ванчо Горовски). / 

-отпушување на канализација (Николчо Георгиевски). / 

20.06.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево). / 

-отпушување на канализација на ул.Илинденска. / 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери –Пехчево. / 

-Дислокација на водоводен приклучок во с.Чифлик (Марјанчо 
Велиновски). 

/ 

21.06.2022 -санирање на дефект на чешма на градски гробишта. / 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери –Пехчево. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево) / 

-косење на тревни површини околу резервоари за вода. / 

-кастрење на гранки и чистење на плац на ЈКП Комуналец. / 

22.06.2022 -отпушување на канализација во с.Робово. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ (чистење на речно корито –Пехчево). / 

23.06.2022 -санација на дефект на кочници ровокопач ЈЦБ (Глобал Моторс – 
Скопје). 

/ 

-отпушување на канализација во с.Робово. / 

-санација на дефект на водоводна мрежа во с.Робово. / 

-собирање, товарање на трактор и транспорт до депонија на 
искастрени гранки од ул.Јулија Веселинска. 

/ 

-отпушување на канализација на ул.Македонија. / 

24.06.2022 -санирање на дефект на главна водоводна мрежа на ул.7
ми 

Септември. 
/ 

-читање на месечни водомери. / 

-чистење на кеј на пехчевска река со четка на  трактор. / 

-ископ на дефект на водоводна мрежа на ул.7
ми 

Септември. / 

-сечење на асвалт на ул.Даме Груев (припреми за нов водоводен 
приклучок). 

/ 

27.06.2022 -работа на дислокација на главен вод (водоводна мрежа ф63мм и 
обнова на приклучок на ул. 7

ми 
Септември. (Павле Лазарски). 

3539,00 

-чистење на градска депонија. / 

28.06.2022 -косење на градски гробишта- Пехчево. / 

-косење на тревни површини во Пехчево. / 

-санирање на дефект (затнато црево) на водоводен приклучок на 
ул. Ванчо Китанов (Јован Мушкарски). 

/ 

-санирање на дефект на главен крак на ул.Мирче Ацев (ископ и 
репарација на абоари, спојници на 3 приклучоци. 

/ 

29.06.2022 -работа со ровокопач ЈЦБ – санација на дефект на ул.Мирче Ацев. / 

-работа со ровокопач ЈЦБ – припрема за редење на бехатон / 



 

 

     50 

плочки на паркинг на ОУ„Ванчо Китанов“. 

-испуст на ул.Првомајска. / 

-санација на дефект на улично осветлување на ул.Даме Груев, 
центар на Пехчево, ул.Индустриска (промена на осигурачи во 
трафостаница). По Договор 

30.06.2022 -промена на улични светилки –с.Негрево. По Договор 

-работа со ровокопач ЈЦБ – расчистување на пат на депонија. / 

-косење на градски гробишта- Пехчево. / 

01.07.2022 -дислокација на дрвен столб на  улично осветлување на ул. 
Индуструска – Чуката 

 

-косење на градски гробишта – Пехчево  

-монтажа на баждиран водомер – Алексо Матевски (нова куќа)  

-отчепување на канализација – с.Робово  

04.07.2022 -отчепување на канализација – с.Робово  

-косење на тревни површини – Пехчево  

-косење на градски гробишта- Пехчево.  

05.07.2022 -отчепување на канализација на ул.Буковик  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери на ул. 
Кадиица 

 

-косење на тревни површини – Пехчево  

-косење на градски гробишта- Пехчево.  

06.07.2022 -промена на механизам кај Душко Поповски (нова населба) 1652,00 

-косење на тревни површини – Пехчево  

-косење на градски гробишта- Пехчево.  

-отчепување на канализација – с.Робово со екипи од ЈКПР„Услуга„ 
– Берово;Услуга со скип паркинг-Оу Ванчо Китанов 

15,222 

07.07.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа на регионален пат 
Пехчево – Делчево  

 

-ископ со ЈЦБ на дефект на водоводна мрежа на регионален пат 
Пехчево – Делчево 

 

-косење на тревни површини – Пехчево  

-косење на градски гробишта- Пехчево.  

08.07.2022 -припреми за бушење(поставување на заштитни цевки во 
бушотини) на дефект на водоводна мрежа на регионален пат 
Пехчево – Делчево 

 

-косење на тревни површини – булевар  

-косење на тревни површини – градски пазар  

11.07.2022 -промена на улични светилки на ул. Кадиица, центар и ул.Јулија 
Веселинска - Пехчево 

25 902,00 

-косење на тревни површини – Пехчево  

12.07.2022 -промена на светилки на регионален пат Пехчево-Чифлик и 
центар на Пехчево 

 

-перење на градски пазар и тезги  

-утовар, транспорт со трактор и истовар на маси Берово – Пехчево 
(плочтад) за Етно саем „Пехчевски Павловден„ 

 

-косење на тревни површини – ул.АРМ  

13.07.2022 -работа на канализација на ул.ВМРО (Слободан Мицевски) 354,00 

-утовар со трактор кај Димовски Димче 708,00 

-косење на тревни површини – ул. Индустриска  

-монтажа на рефлектор на дрвен знак (Пехчево) на влез на 
Пехчево 

 

14.07.2022 -промена на улични светилки населба Говедарник, ул.Индустриска 
и ул. Гоце Делчев 

20 000,00 

-работа на дефект на водоводна мрежа – градски гробишта - 
Пехчево 

 

15.07.2022 -работа на расчистување на депобија со ровокопач ЈЦБ  
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-ископ со ЈЦБ на дефект на водоводна мрежа на градски гробишта  

-промена на улични светилки на градски пазар и с.Негрево  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери на 
ул.Индустриска 

 

-монтажа на водомер на ул. 8 Септември (Јордан Митриновски)  

18.07.2022 -работа со ЈЦБ (порамнување на паркинг на ОУ Ванчо Китанов – 
Пехчево 

 

-утвар на елементи од бина од плоштад и транспорт со трактор до 
магацин на ЈКП Комуналец 

 

-санација на ископ на градски гробишта – Пехчево (земјени 
работи) 

 

19.07.2022 -монтажа на граничник (штифни) на водозафат на пехчевска река  

-санација на дефект на водоводна мрежа градски гробишта – 
Пехчево (земјени работи) 

 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери с.Чифлик  

-чистење, перење и подмачкување на ровокопач ЈЦБ  

-сечење на асфалт на ул. Симо Андоновски (нова населба)  

20.07.2022 -отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево По договор 

-промена на улични светилки с.Робово По договор 

21.07.2022 -работа на канализација во с.Чифлик (собирна шахта)  

-припреми за копање и поставување на нов водоводе вод од Нова 
населба до индустиски зони во Пехчево (сечење гранки од дрвја, 
чистење на површини за ископ) 

 

22.07.2022 -промена на улични светилки – Пехчево  

-читање на месечни водомери – Пехчево  

-достава на фактури, сметки за комунални услуги – Пехчево  

25.07.2022 -работа на поставување на нова водоводна линија до индустриска 
зона (Чуката) –Пехчево, од нова населба. Ископ за поставување 
на полиетиленско црево Ф75 

 

-чистење на градски гробишта (кастрење дрвја и собирање на 
отпад) 

 

-чистење на градски пазар  

-достава на фактури, сметки за комунални услуги – Пехчево  

-отчепување на канализација на ул.Македонија  

-отчепување на канализација на ул. Ванчо Китанов  

26.07.2022 -работа на ископ за нов водоводен крак на индустриска зона 
(Чуката) 

 

-чистење на градски гробишта (кастрење дрвја и собирање на 
отпад) 

 

27.07.2022 -работа на поставување на водоводна мрежа ф75, Нова населба – 
индустриска зона (Чуката) ископ и затрупување на дел од 
поставените цевки. 

 

-Обнова на приклучок кај Барјактаров Демир 2360,00 

28.07.2022 -работа на поставување на водоводна мрежа ф75, Нова населба – 
индустриска зона (Чуката), прекоп на ул. Симо Андоновски за 
поставување на цевки. 

 

-работа на зафат (чистење на зафат на пехчевска река од наноси 
на лисје и смет 

 

29.07.2022 -работа на поставување на водоводна мрежа ф75, Нова населба – 
индустриска зона (Чуката)  

 

-работа со ЈЦБ (ископ на водовод и санација на ископ)  

01.08.2022 -отстранување и санирање на дефект на зона Подуово кај 
Ризовски Киро 

2360,00 

-расчистување на пат на градска депонија  

05.08.2022 -промена на улични светилки с.Негрево  

-промена на улични светилки с.Чифлик  
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-лоцирање на дефект – нова населба и нов  приклучок кај 
Величкова Душка 

4720,00 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево кај 
Стоичкова Дани 

 

07.08.2022 -отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

-промена на стакло на водомер  

08.08.2022 -сетектирање и санирање на дефект на водоводна мрежа на 
булевар Равен 

 

-печатење на опомени за неплатен долг за фактури за комунални 
услуги за период од 01.01.2022 до 01.07.2022 

 

10.08.2022 -отчепување на канализација –с.Умлена  

-работа на дефект на водоводна мрежа (работилница Влатко 
Гиздов) 

 

-Услуга со трактор кај Михаилов Никола 1416,00 

Нов приклулок кај Чипевски Димитар 4135,00 

11.08.2022 -инсталирање на нов приклучок за вода населба Говедарник 
(Јаворка Манасиева) 

3472,00 

-отчепување на канализација на ул. Илинденска (Влатко Јангелов)  

-отчепување на канализација на ул. Македонија (Сашко Костовски)  

-вадење на водомер за баждарење (Ѓорѓи Велевски)  

12.08.2022 -работа на санација на дефект на водоводна мрежа – с.Робово  

-чистење на зафат на пехчевска река  

15.08.2022 -санирање на дефект на улично осветлување на ул.Индустриска  

-промена на улични светилки – Пехчево  

-работа на санирање на дефект на водоводна мрежа Подуево  

-промена на водомер  

16.08.2022 -отчепување на канализација на ул. Буковик (Мара Пулковска)  

-отчепување на канализација  (Данка Хаџиска) 472,00 

-санирање на ископ од дефект на булевар Равен  

-работа кај Зафировски Борис  

17.08.2022 -отчепување на канализација  (ЈангеловаСветлана)  

-поправка и проверка на водомер - Говедарник  

-промена на водомер (Мончо Јанакиев)  

-припрема на делови за нов приклучок за вода (Борче Ѓорѓиевски) 
на Подуево 

 

18.08.2022 -поставување на водомер и приклучување на водовод (Борче 
Ѓорѓиевски) на Подуево 

6830,00 

-правење на капак за канализација   

-припрема на шахта за хидрант  

19.08.2022 -санација на дефект (Здравствен дом – Пехчево) 944,00 

-санација на дефект на ул. 7Септември (Митко Секуловски) 110,00 

21.08.2022 -работа со ЈЦБ на Равна река -расчистување на пат од наноси на 
песок, земја и гранки поради обилни врнежи од дожд 
-санација на дефект на водоводна мрежа на Равна Река поради 
обилни врнежи од дожд 
-работа со ЈЦБ и трактор на Равна река -расчистување на пат од 
наноси на песок, земја и гранки поради обилни врнежи од дожд 
-работа со ЈЦБ и трактор на Равна река -расчистување на пат од 
наноси на песок, земја и гранки поради обилни врнежи од дожд 
 

45 312,00 

22.08.2022 -поставување на водомер (Боис Зафировски)  

23.08.2022 -промена на механизам на водомер (Михајловски Стојанчо) 708,00 
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-поставување на капак за шахта (Данка Хаџиска)  

-промена на стакло кај Мара Шајкарова 590,00 

24.08.2022 -достава на фактури, сметки за комунални услуги – Пехчево  

-чистење на зафат на филтер станица  

-работа со ЈЦБ на Равна река -расчистување на пат од наноси на 
песок, земја и гранки поради обилни врнежи од дожд 

21 712,00 

25.08.2022 -достава на фактури, сметки за комунални услуги – Пехчево  

-достава на фактури, сметки за комунални услуги – с.Чифлик, 
с.Умлена и с.Робово 

 

-отчепување на канализација (Јован Гиневски)  

26.08.2022 -читање на месечни водомери – Пехчево  

-изработка на капак за шахта  

27.08.2022 -санација на дефект на водоводна мрежа – нова населба  

-дислокација на водомер нова населба (Здравко Станоевски)  

29.08.2022 -приклучување и работа со ЈЦБ (Игор атанасов и Борис 
Зафировски) 

2360,00 

-санација на дефект (Глигор Шоповски) 1062,00 

30.08.2022 -вградување на водомер на водоводна мрежа на булевар Равен 
(Здравко Стаменковски - бутик) 

 

31.08.2022 -поставување на водомер (Орце Велевски) 1472,00 

-поставување на кабел за улично осветлување на ул.8ми Март  

01.09.2022 -обновување на приклучок (населба Говедарник) 2360,00 

-поставување на кабел (280м) на ул.8ми Март  

-поставување на улични светилки на ул.8ми Март  

04.09.2022 -работа на дефект на главна водоводна мрежа на ул. Симо 
Андоновски (Ф75 ПВЦ) 

 

-работа на дефект со ЈЦБ на главна водоводна мрежа на ул. Симо 
Андоновски (ископ за санација на дефект) 

 

-косење на плац на ЈКП Комуналец  

05.09.2022 -работа со ЈЦБ (расчистување на ул.Кадиица)  

-местење на исечоци од асфалт на ул.Кадиица  

-чистење на решетки, атмосферски канализации – Пехчево  

-монтажа на капак на шахта на испуст во нова населба  

-косење на градски гробишта  

-испуштање на испуст во с.Чифлик  

-работа со ЈЦБ(Напредок) 6372,00 

06.09.2022 -чистење на решетки, атмосферски канализации – пред ресторан 
Викторија 

 

-редење на бехатон на испусти на ул Гоце Делчев (после ископ)  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

07.09.2022 -поставување на државни знамиња на канделабри на булевар 
Равен и во центар на Пехчево 

 

-редење на бехатон на испусти на ул Гоце Делчев, (после ископ),   

-редење на бехатон во индустриска зона (под резервоар)  

09.09.2022 -поставување на капак на шахта со испуст (нова населба, нов вод 
кон индустриска зона) 

 

-нов приклучок ул. Македонија (Бајрам Демиров) 4130,00 

-чистење на градски пазар  

12.09.2022 -работа на ископ и поставување на водоводна цефка на зграда кај 
Стопанска Банка (ламела 2) 

 

-бетонирање на дел од пат – ископ на булевар Равен пред Атанс 
Синдраковски) 

 

- бетонирање на прекоп на улица Симо Андоновски (Нова 
населба) 

 

-промена на стакло и гума кај Снежана Миланова 413,00 
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13.09.2022 -дислокација на водомер на ул.Македонија (Елизабета Демирова) 3000,00 

-промена на улични светилки бул. Равен  

-читање на водомери кај корисници (нередовни плаќачи)  

14.09.2022 -работа на дефект на пловак на резервоар (регулација)  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

15.09.2022 -расчистување на депонија со ровокопач ЈЦБ  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

-работа на дефект – канализациона мрежа на ул. 7ми Септември  

16.09.2022 -работа на прекоп на ул. Симо Андоновски (бртонирање)  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

19.09.2022 -монтажа на пловак на голем резервоар – градски водовод 
Пехчево 

 

-нов приклучок кај Фикрета Реџепова 4130,00 

-читање на водомери – Пехчево  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

20.09.2022 -работа со ЈЦБ (Рибник Идила) Равна Река – Пехчево 1770,00 

-читање на водомери – Пехчево  

21.09.2022 -работа со ЈЦБ (Рибник Идила-Теонис) Равна Река – Пехчево 38 940,00 

-читање на водомери – Пехчево  

-косење на тревни површини и градски гробишта - Пехчево  

22.09.2022 -работа на дефект кај Љупчо Галазовски, ул. Пиринска – 
водоводна мрежа 

 

-средување на огревно дрво во плац на Комуналец  

-читање на водомери – Пехчево  

23.09.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-работа с ЈЦБ – дефект на водоводна мрежа на Равна река кја 
Гиздов Јован 

1770,00 

26.09.2022 -работа с ЈЦБ – дефект на водоводна мрежа на Равна река кај 
Љупчо 

944,00 

-работа на дефект на водоводна мрежа населба Говедарник  

-отчепување на канализација (Здравствен дом) Пехчево 944,00 

27.09.2022 -читање на месечни водомери  

-чистење, перење и подмачкување на ровокопач ЈЦБ  

-рачно расчистување на приоден пат на градска депонија  

28.09.2022 -читање на месечни водомери  

29.09.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа (Неџо Фазлиов) ул.7ми 
Септември 

 

-читање на месечни водомери  

30.09.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-расчистување на градска депонија со ровокопач ЈЦБ  

03.10.2022 -отчепување на канализација (Здравен дом ) Пехчево  

-стопирање на водоводна мрежа ма градски стадион  

-работа на водоводен приклучок (Никица Бакаловски-бавча)  

04.10.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-работа во плац на ЈКП (огревно дрво)  

05.10.2022 -промена на улични светилки – Пехчево  

-транспорт на алуминиумски столб со трактор  

06.10.2022 -испуштање на испусти во с.Чифлик  

-промена на вентил на испуст с.Чифлик  

-сервис на возило за собирање на смет Ивеко (Карго Макс – 
Скопје) 

 

07.10.2022 -работа со ЈЦБ (пат накај филтер станица)  

-расчистуање на камион -дигалка  
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-читање на водомери – Пехчево  

10.10.2022 -работа на мрежа с.Умлена –Робово (главна водоводна мрежа, 
дефект водовод-вентил на главна шахта 

 

-работа со ЈЦБ (бехатон плочки пред градски гробишта, чистење 
на тротоар  

12 568,00 

-работа со ЈЦБ (чистење на речно корито) – река Писа Проект со 
Општина 
Пехчево и 
невладини 

орган. 

12.10.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа с.Умлена –Робово  

13.10.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-достава на сметки за комунални услуги с.Негрево  

14.10.2022 -работа во плац на Комуналец (расчистување на магацин, двор, 
плац, сортирање и собирање на отпад.) 

 

17.10.2022 -работа со ЈЦБ (пат Филтер станица) 10 000,00 

-читање на водомери – Пехчево  

-работа во плац на ЈКП (огревно дрво)  

18.10.2022 -работа со ЈЦБ (чистење на речно корито) река Писа 
 
 
 

 

Проект со 
Општина 
Пехчево и 
невладини 

орган 

-работа на дефект водоводна мрежа с.Чифлик  

-работа во плац на ЈКП (огревно дрво)  

-работа на филтер станица- плочки за водомер  

19.10.2022 -читање на водомери – Пехчево  

20.10.2022 -работа на селски водовод во с.Црник (за Општина Пехчево)  

-припрема за поставување на бетонска канализациона шахта на 
ул. Ванчо Китанов (Китански мост) 

Сопствена 
инвестиција 

21.10.2022 - работа на поставување на бетонска канализациона шахта на ул. 
Ванчо Китанов (Китански мост), армирање и бетонирање 

 

25.10.2022 -промена на механизам (Андон Компани),демонтажа на механизам 
за баждарење 

 

-монтажа на водомер с. Негрево (Митко Рендевски) 3400,00 

-обновување на приклучок (Митровски Киро) Говедарник 2900,00 

26.10.2022 -работа на дефект (главна водоводна мрежа) с.Робово  

-обновување на приклучок на ул. Македонија (Михајловски 
Никола) 

2360,00 

27.10.2022 -читање на месечни водомери – Пехчево  

-промена на механизам (Тодоровски Звонко-Благој) Пехчево 3000,00 

28.10.2022 -работа на канализација во Нова Рефрактори и ископ со ЈЦБ 3540,00 

-работа на улично осветлување –населба Говедарник  

-чистење на зафат на филтер станица  

-работа со ЈЦБ (МИВАБО – Пехчево) 4280,00 

-ископ на кабел за електрична енергија  

31.10.2022 -работа на ископ на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар 
Равен, кај Стопанска Банка (ламела 2) 

30000,00 

01.11.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-работа на дефект на водоводна мрежа с.Негрево  

02.11.2022 -работа на ископ со ЈЦБ на нов водоводен приклучок, зграда на 
Булевар Равен, кај Стопанска Банка (ламела 2) 

 

03.11.2022 -работа на ископ со ЈЦБ на нов водоводен приклучок, зграда на 
Булевар Равен, кај Стопанска Банка (ламела 2) – ископ и 
поставување на црево 

 

04.11.2022 -обновување на приклучок (Здравко Јовчев) 2360,00 
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-нов приклучок за вода (Ванчо Мустачки) 7030,00 

-работа со ЈЦБ (ископ)  

-работа на водоводни мрежи  

07.11.2022 -работа на ископ со ЈЦБ на нов водоводен приклучок, зграда на 
Булевар Равен, кај Стопанска Банка (ламела 2) – ископ и 
поставување на црево 

 

08.11.2022 -работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, кај 
Стопанска Банка (ламела 2) 

 

-плац Комуналец (сечење и редење на дрва за огрев)  

09.11.2022 -работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, кај 
Стопанска Банка (ламела 2), шеловање на шахти  на ул, Даме 
Груев 

 

10.11.2022 -работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, кај 
Стопанска Банка (ламела 2), полнење со бетон на шахти  на ул, 
Даме Груев 

 

11.11.2022 -обнова на приклучок, монтажа на водомер (Јангелов Арангел) – 
Говедарник 

2360,00 

-проверка на водомери – Пехчево  

-работа на дефект на водоводна мрежа на булевар Равен (Данче 
Станоевски)- вентил пред водомер и промена на механизам 

1850,00 

14.11.2022 -обнова на приклучок (Весна Каракашовска – Цонкински Киро) ул. 
Симо Андоновски 

 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

-промена на улични светилки – Пехчево  

-изработка на капаци за шахти (армирање и бетонирање)  

15.11.2022 -изработка на капак за шахта пред влез на зграда на бул.Равен 
(ламела 2) 

 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

16.11.2022 -чистење на водозафат на филтер станица  

-работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, кај 
Стопанска Банка (ламела 2) – ископ и поставување на цевки 

 

17.11.2022 - работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, 
кај Стопанска Банка (ламела 2) – изолација и поставување на 
цевки 

 

-колекција на пластични капачиња од кај др.Нада Симовска  

18.11.2022 -работа на дефект на ул.Првомајска (Данка Хаџиска) промена на 
колено пред водомер 

 

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

21.11.2022 -промена на механизми – Пехчево  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

22.11.2022 -расчистување на градска депонија со ЈЦБ  

-читање на водомери – Пехчево  

-заварување на приколка на трактор на ЈКП Комуналец  

-сечење на огревно дрво  

23.11.2022 -работа на нов водоводен приклучок, зграда на Булевар Равен, кај 
Стопанска Банка (ламела 2), монтажа на капаци на шахти  на ул, 
Даме Груев 

 

-работа на дефект на водоводна мрежа во с.Умлена (Киро 
Близнаковски – стара куќа) 

 

-сечење на огревно дрво во плац на Кмуналец  

24.11.2022 -читање на водомери – Пехчево  

-расчистување на градска депонија со ЈЦБ  

-редење и транспорт на огревно дрво (сеченица) во плац на 
Комуналец 

 

-Промена н а механизам на Петровски Димитар 590,00 

25.11.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа (Јован Гиздов- 7080,00 



 

 

     57 

работилница) 

-работа на ископ за обнова на приклучок кај Весна Каракашевска 
(нова населба) 

 

28.11.2022 -подготовка на машини и алат за зимско одржување  

-средување на огревно дрво во плац на Комуналец  

-чистење на снег –градски пазар  

29.11.2022 -транспорт на песок за зимско одржување на локален пат Умлена, 
Робово, Негрево 

По договор 

-чистење на магацин и средување на огревно дрво во плац на 
Комуналец 

 

30.11.2022 -отпушување на канализација (ОУ Ванчо Китанов)  

-расчистување на градска депонија со ЈЦБ  

01.12.2022 -читање на месечни водомери - Пехчево  

-корекција на пат (ископ) на ул.Даме Груев пред Мара Божовиќ  

-промена на стакло кај Дончев Атанас 354,00 

02.12.2022 -читање на месечни водомери – Пехчево  

-средување на огревно дрво (плац на Комуналец)  

05.02.2022 -работа на ископ за обнова на приклучок кај Весна Каракашевска 
(нова населба) 

 

-достава на сметки за комунални услиги - Пехчево  

06.12.2022 -армирање и бетонирање на зид, прекоп зад Стопанска Банка и 
зид зграда (ламела 2) на бул.Равен  

 

07.12.2022 -армирање и бетонирање на пешачки патеки зграда (ламела 2) на 
бул.Равен 

 

-работа со ЈЦБ на пат во с.Црник – правење на насип пред влез во 
с.Црник 

 

09.12.2022 -армирање и бетонирање на прекоп над детска градинка – 
Пехчево 

 

-гасење на градска депонија со ровокопач ЈЦБ  

12.12.2022 -чистење на пропусти (сите каналетки)  

-чистење на наноси од кал на ул.Пиринска и населба Говедарник  

-санирање на проблем со улично осветлување - Пехчево  

13.12.2022 -затрупување на ископ кај Весна Каракашова – нова населба  

-ископ за приклучок на канализација (Агро Јане) 2006,00 

-отчепување на канализација (ОУ Ванчо Китанов)  

14.12.2022 -проверка и поправка на украси за новогодишно украсување  

-расчистување на плац на Комуналец  

15.12.2022 -работа со ЈЦБ, расчистување на депонија  

-санација на дефект на водоводна мрежа (замена на вентили)  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

-санација на дефект на водоводна мрежа (Никола Каракашов)  

16.12.2022 -проверка на испусти во Пехчево, с.Негрево и с.Чифлик  

-проверка на хидранти  - Пехчево  

19.12.2022 -читање на месечни водомери во Пехчево и с.Негрево  

20.12.2022 -новогодишно украсување  

-проверка на испусти  

-отварање, чистење и читање на заматени водомери – Пехчево  

21.12.2022 -систематски преглед на вработените во ЈКП Комуналец  

-новогодишно украсување  

22.12.2022 -работа на дефект на водоводна мрежа во с.Негрево (Стојан 
Поповски) 

 

-новогодишно украсување – плоштад и центар на Пехчево  

-поправка на стари украси за новогодишно украсување  

23.12.2022 -работа на канализациона мрежа во с.Умлена (Сеничев Илија)  

26.12.2022 -монтажа на баждарен водомер (Игор Поповски –пелетара)  
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-монтажа на баждарен водомер (ДИК Фагус)  

-монтажа на баждарен водомер (с.Чифлик)  

27.12.2022 -работа со ЈЦБ на ископ за приклучок за вода (Ризовски 
Слободан-Атанас) 

11 210,00 

-порамнување на плац кај Зоран Стаменковски 2124,00 

-читање на водомери  

-подготовка на профили за крак на водовод на негревска река -
Елата 

 

28.12.2022 -работа на крак за водоводна мрежа с.Негрево (поставување на 
изолација и алумински носачи) 

Сопствена 
инвестиција 

29.12.2022 -проверка на испусти – Пехчево  

-детекција на дефект на водоводна мрежа – Пехчево  

-отчепување на канализација на Стопанска Банка  

30.12.2022 -работа во плац на Комуналец  

 
 
 
         ЈКП ,,Комуналец” – Пехчево  
          Директор 
               Борис Поповски 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  

Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево - пречистен текст 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево - пречистен 

текст, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/12                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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 став 1 точка 25 од Статутот на општина Пехчево (Сл. гласник на општина Пехчево бр. 

03/2021), советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за давање согласност на Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево (пречистен текст) 

 

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево дава согласност на Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

(пречистен текст). 

 

Член 2 

Статутот на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево - Пречистен текст бр. 01-161/1 од 20.02.2023 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.08-326/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 
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S  T  A  T  U  T 
NA JAVNOTO KOMUNALNO PRETPRIJATIE 

"KOMUNALEC" - PEH^EVO 
(PRE^ISTEN TEKST) 

 
 
 Vrz osnova na ~len 19 stav 2, to~ka 1 i ~len 29 od Zakonot za javnite pretprijatija (Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija br. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014, 25/2015, 61/2015, 39/2016, 64/2018 i 35/2019 i Slu`ben vesnik na Republika Severna Makedonija br. 
275/2019, 89/2022 i 274/2022) i ~len 22 od Zakonot za trgovskite dru{tva (Slu`ben vesnik na RM br. 28/2004, 
84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 
138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 i Slu`ben vesnik na Republika Severna 
Makedonija br. 290/2020, 215/2021 i 99/2022), Upravniot odbor na JKP "Komunalec" - Peh~evo  na sednicata 
odr`ana na den 20.02.2023 godina go utvrdi Pre~isteniot tekst na Statutot na JKP "Komunalec" - Peh~evo. 
 Pre~isteniot tekst na Statutot na JKP "Komunalec" - Peh~evo gi opfa}a: Statutot na JKP 
"Komunalec" - Peh~evo br. 01 - 484/1 od 19.12.2012 godina, Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na 
JKP "Komunalec" - Peh~evo br. 01 - 105/1 od 03.02.2015 godina, Odlukata za izmenuvawe  na Statutot na JKP 

”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 594/1 od 08.10.2015 godina, Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot  na 

JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 786/1 od  29.12.2015 godina, Odlukata za izmenuvawe i dopolnuvawe na 

Statutot  na JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 02 - 320/1 od 12.05.2016 godina, Odlukata za izmenuvawe i 

dopolnuvawe na Statutot na  JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 227/3 od 04.05.2018 godina, Odluka za 

izmenuvawe na Statutot na JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 532/1 od 30.09.2020 godina,  Odluka za izmenuvawe 

i dopolnuvawe na Statutot na JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 451/3 od 09.05.2022 godina i Odluka za 

izmenuvawe i dopolnuvawe na Statutot na JKP ”Komunalec” – Peh~evo br. 01 - 801/1 od 12.12.2022 godina. 
 

S  T  A  T  U  T 
na Javnoto komunalno pretprijatie  

"Komunalec" - Peh~evo 
(Pre~isten tekst) 

 
I. OSNOVNI  ODREDBI 

 
 

^len 1 
 So ovoj Statut poblisku se ureduvaat organizacijata, upravuvaweto i rakovodeweto so pretprijatieto, 
dejnosta, op{tite akti i postapkata za nivno donesuvawe, informiraweto, planiraweto, za{titata i 
unapreduvaweto na `ivotnata sredina kako i drugi pra{awa od zna~ewe za komunalnoto pretprijatie. 
 
 

^len 2 
 Javnoto komunalno pretprijatie "Komunalec" - Peh~evo (vo ponatamo{niot tekst JKP ) se osnova 
zaradi vr{ewe na stopanska dejnost od komunalna oblast od javen interes, a koja e nezamenliv uslov za `ivotot 
i rabotata  na gra|anite na teritorijata na op{tina Peh~evo. 
 JKP ima svojstvo na pravno lice so svoja `iro - smetka, a za prezemenite obvrski vo pravniot promet 
odgovara so celokupniot svoj imot so celosna odgovornost. 
 

 II. OSNOVAWE 
 

^len 3 
 JKP e osnovano so Akt za osnovawe od Sovetot na op{tina Peh~evo so Odluka br. 0801 - 80 od 26.05.1997 
godina. 
 

 III. FIRMA,  SEDI[TE, PE^AT, [TEMBIL I DEJNOST NA  
      PRETPRIJATIETO 
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FIRMA 
 

^len 4 

Polnoto ime na pretprijatieto glasi: JAVNO KOMUNALNO PRETPRIJATIE "KOMUNALEC" - 
Peh~evo, a skratenoto ime glasi: JKP "Komunalec" - Peh~evo. 

 
SEDI[TE 

 
^len 5 

 Sedi{teto na JKP "Komunalec" - Peh~evo se nao|a na ul. "Julija Veselinska" br. 40 vo Peh~evo. 
 
 

PE^AT, [TEMBIL, AMBLEM 
 

^len 6 
 JKP "Komunalec" - Peh~evo ima svoj pe~at i {tembil. 
 Pe~atot ima forma na krug so pre~nik od 3 sm so tekst ispi{an so pe~atni bukvi. Vo prviot red na 
krugot e ispi{ano Javno komunalno pretprijatie - Peh~evo, vo vtoriot red Op{tina Peh~evo a vo sredinata 
nazivot na pretprijatieto "KOMUNALEC" p.o. 
 

^len 7 
 [tembilot e vo pravoagolna forma so dol`ina od 5 sm, {irina od 2 sm so natpis - Op{tina Peh~evo - 
Javno komunalno pretprijatie "Komunalec" - br. ________ so mesto za data i sedi{teto - Peh~evo.  
 Amblemot na Pretprijatieto go donesuva Upravniot odbor i e sostaven del na Statutot. 
 

^len 8 
 So pe~atot i {tembilot raspolaga i go upotrebuva lice ovlasteno od direktorot na pretprijatieto. 
 

DEJNOST NA PRETPRIJATIETO 
 

^len 9 
 JKP "Komunalec" - Peh~evo  vo ramkite na svojot delokrug na rabotewe gi vr{i slednite dejnosti: 
 
36     Sobirawe, obrabotka i snabduvawe so voda 

36.00 Sobirawe, obrabotka i snabduvawe so voda 
Go utvrduva i organizira snabduvaweto so voda za piewe pod {to se podrazbira zafa}awe, obrabotka 
i distribucija na voda do merniot instrument na korisnikot. Obrabotka i isporaka na tehnolo{ka 
voda, pod {to se podrazbira zafa}awe, obrabotka i distribucija na voda do merniot instrument na 
korisnikot. 

37     Otstranuvawe na otpadni vodi 
   37.00    Otstranuvawe na otpadni vodi 

- odveduvawe i pre~istuvawe na otpadni vodi pod {to se podrazbira prifa}awe na otpadni vodi od 
ku}niot priklu~ok na dvornata kanalizaciona mre`a, odveduvawe so uli~nata kanalizaciona mre`a, 
pre~istuvawe i ispu{tawe vo recipient. Odveduvawe i ispu{tawe na atmosferski vodi pod {to se 
podrazbira prifa}awe na atmosferski vodi od urbani povr{ini, odveduvawe so kanalizaciona 
mre`a i ispu{tawe vo recipient. 

38           Dejnosti za sobirawe, obrabotka i otstranuvawe na otpad 
38.11 Sobirawe na bezopasen otpad  

- Selektirawe , sobirawe, transportirawe na komunalen cvrst otpad od naselenieto i industrijata na 
uredni deponii i deponirawe na industriski otpad. 

38.12 Sobirawe na opasen otpad 
-  Sobirawe i deponirawe na industriski otpad i {tetni materii, pod {to se podrazbira sobirawe, 
transportirawe i deponirawe na otpadot na uredni deponii, kako i odr`uvawe na deponiite. 

38.21 Obrabotka i otstranuvawe na bezopasen otpad 
38.22 Obrabotka i otstranuvawe na opasen otpad 

42 Niskogradba 
42.91 Izgradba na hidrograde`ni objekti 
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43             Specijalizirani grade`ni dejnosti 
43.11 Urivawe 
43.12 Podgotvitelni raboti na gradili{te  (zemjeni raboti) 
43.21    Elektroinstalaterski raboti 
43.22 Postavuvawe na instalacii za vodovod, kanalizacija 
43.29     Drugi grade`no - instalaterski raboti 
43.99    Ostanati  grade`ni raboti  nespomnati na  drugo   mesto -     

- Izdavawe na oprema i ma{ini za izgradba ili urivawe so  
operator 

49 Kopnen transport i cevovoden transport 
49.41 Tovaren paten transport 
52.29 Ostanati pridru`ni dejnosti vo prevozot 

- odr`uvawe na uli~na soobra}ajna signalizacija i drugi infrastrukturni objekti od lokalno 
zna~ewe i nivno redovno odr`uvawe; 
-   odr`uvawe  i  koristewe na  javniot  prostor  za  parkirawe  i  
utvrduvawe na na~inot na negovo koristewe 

81 Uslugi povrzani so odr`uvawe na zgradi i dejnosti na ureduvawe  
i odr`uvawe na `ivotnata sredina i prirodata 

81.22    Ostanati dejnosti na ~istewe na zgradi i objekti 
- Odr`uvawe na javna ~istota vo gradski i drugi naselbi,   ~istewe (miewe i metewe) na javni i 
soobra}ajni povr{ini, odr`uvawe na pe{a~ki pateki, detski igrali{ta, otvoreni odvodni kanali, 
kejovi kako i ~istewe na snegot vo zimski uslovi 

     81.30   Uslu`ni dejnosti za  ureduvawe  i  odr`uvawe  na  `ivotnata  
                 sredina 

- Upravuvawe i odr`uvawe na grobi{ta; 
- Odr`uvawe  na  javno osvetluvawe vo  ispravna  sostojba i  uli~no osvetluvawe vo op{tinata; 
- Ureduvawe i odr`uvawe na parkovi, park - {umi, zelenilo i  rekreativni povr{ini; 
- Odr`uvawe i koristewe na pazari; 
- Odr`uvawe vo funkcionalna sostojba na gradski ~asovnici, ~e{mi, fontani i drugi komunalni 
uredi i oprema; 
- Eradikacija na `ivotni skitnici; 
- Oxa~arski uslugi; 
-  Otstranuvawe i ~uvawe na nepropisno parkirani vozila; 
-  Ukrasuvawe na naseleni mesta; 
- Odr`uvawe javni sanitarni jazli. 

 
Prete`na dejnost na pretprijatieto e: 

36     Sobirawe, obrabotka i snabduvawe so voda 
    36.00  Sobirawe, obrabotka i snabdivawe so voda 
 

^len 10 
Komunalnoto pretprijatie mo`e da ja promeni dejnosta so: 
- Pro{iruvawe na dejnosta; 
- Voveduvawe na novi dejnosti i 
- Ukinuvawe na oddelni dejnosti 
Za site navedeni promeni odlu~uva Upravniot odbor na komunalnoto pretprijatie a za dejnostite od 

javen interes odluka donesuva osnova~ot - Op{tina Peh~evo na predlog na Upravniot odbor. 
 

 IV. ORGANI NA PRETPRIJATIETO 
 

^len 11 
 Organi na JKP "Komunalec" se: 
 - Upraven odbor; 
 - Nadzoren odbor za kontrola na materijalnoto - finansiskoto rabotewe; 
 - Direktor. 
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 V. UPRAVEN ODBOR 
 

^len 12 
 Upravniot odbor na JKP Komunalec" - Peh~evo se sostoi od 5 (pet) ~lenovi. 
 ^lenovite na Upravniot odbor gi imenuva odnosno razre{uva osnova~ot na javnoto pretprijatie. 
 Za ~len na Upravniot odbor mo`e da bide imenuvano lice koe gi ispolnuva slednive uslovi: 

- e dr`avjanin na Republika Severna Makedonija; 

- ima steknati najmalku 240 krediti spored EKTS ili zavr{en VII/1 stepen obrazovanie i 
- vo momentot na imenuvaweto so pravosilna sudska presuda ne mu e izre~ena kazna ili prekr{o~na 

sankcija zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost. 
^lenovite na Upravniot odbor treba da imaat i soodvetno rabotno iskustvo, i toa: 

- dva ~lena na Upravniot odbor treba da imaat najmalku pet godini rabotno iskustvo od oblasta na 
dejnosta na javnoto pretprijatie, soglasno so Nacionalnata klasifikacija na dejnostite 
publikuvana od strana na Dr`avniot zavod za statistika; 

- eden ~len  na Upravniot odbor treba da ima najmalku tri godini rabotno iskustvo od oblasta na 
finansisko rabotewe; 

- eden ~len na Upravniot odbor treba da ima najmalku tri godini rabotno iskustvo od oblasta na 
pravnite raboti i 

- eden ~len na Upravniot odbor treba da ima najmalku tri godini rabotno iskustvo od oblasta na 
tehni~kite nauki. 

Vremetraeweto na mandatot na ~lenovite na Upravniot odbor na javnoto pretprijatie iznesuva ~etiri 
godini, so pravo na u{te eden posledovatelen mandat. 

Za izbor na ~lenovi vo Upravniot odbor na javnoto pretprijatie, tri meseci pred istekot na mandatot 
na postojnite ~lenovi, na predlog na gradona~alnikot na op{tina Peh~evo, Sovetot na op{tinata raspi{uva 
javen povik za prijavuvawe na zainteresirani lica, na svojata veb -stranica i na veb - stranicata na javnoto 
pretprijatie. 

Javniot povik osobeno sodr`i podatoci za uslovite koi treba da bidat ispolneti. 
Na javniot povik mo`e da se prijavat site zainteresirani kandidati, a so prijavata dostavuvaat i 

dokumentacija so koja se potvrduva deka gi ispolnuvaat uslovite od javniot povik. 
Formata i sodr`inata na javniot povik, na~inot na podnesuvawe na prijavata, obrascite za prijavuvawe, 

na~inot na boduvawe i selekcija na kandidatite, kako i drugi pra{awa  vo vrska so sproveduvaweto na 
postapkata za imenuvawe i razre{uvawe na ~lenovi na Upravniot odbor gi propi{uva ministerot za ekonomija. 

Za izbor na ~lenovi vo Upravniot odbor na javnoto pretprijatie, na predlog na Gradona~alnikot na 
op{tinata, Sovetot na op{tinata formira Komisija za selekcija sostavena od: 

- Pretsedatel i negov zamenik, vraboteni vo op{tinata; 

- Eden ~len i negov zamenik, vraboteni vo organizacionata edinica za upravuvawe so ~ove~ki resursi 
vo op{tinata; 

- Eden ~len i negov zamenik, vraboteni vo JKP ”Komunalec” - Peh~evo. 
Postapkata za selekcija na ~lenovi na Upravniot odbor se sostoi od dve fazi i toa: 

- administrativna selekcija i  

- intervju. 
Administrativnata selekcija se sostoi od proverka na vnesenite podatoci vo prijavata so uslovite 

utvrdeni vo javniot povik, proverka na dostavenite dokazi i nivno boduvawe. 
Za kandidatite za koi pri administrativnata selekcija se utvrdi deka ne gi ispolnuvaat uslovite 

utvrdeni vo javniot povik ili ne gi dostavile potrebnite dokazi, postapkata na selekcija zavr{uva. 
Vkupniot broj na bodovi za sekoj prijaven kandidat se utvrduva vrz osnova na boduvawe na steknato 

obrazovanie i rabotno iskustvo vo strukata. 
Administrativnata selekcija zavr{uva najdocna vo rok od 15 dena po istekot na rokot za prijavuvawe na 

kandidatite na javniot povik. 
Komisijata za selekcija najdocna deset dena od denot na zavr{uvaweto na administrativnata selekcija 

sproveduva intervju so kandidatite {to uspe{no ja pominale administrativnata selekcija. 
To~niot datum, vreme i mesto na odr`uvawe na intervjuto se objavuvaat na veb - stranicata na osnova~ot 

na javnoto pretprijatie. 
Na intervjuto preku situacioni pra{awa, se proveruvaat op{tite rabotni kompetencii za ~len na 

upravniot odbor, a preku stru~ni pra{awa ili prakti~ni zada~i, se proveruvaat posebnite rabotni 
kompetencii i se vr{i nivno boduvawe. 
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Vo rok od tri dena od denot na sproveduvaweto na intervjuto, soglasno so osvoenite bodovi od 
administrativnata selekcija i intervjuto, od kandidatite koi osvoile najmalku 60% od vkupniot broj na bodovi 
od site fazi na postapkata za selekcija, Komisijata za selekcija podgotvuva i do osnova~ot na javnoto 
pretprijatie dostavuva rang - lista od najmnogu 15 najdobro rangirani kandidati za ~lenovi na Upravniot 
odbor, koja se objavuva na veb - stranicata na osnova~ot na javnoto pretprijatie. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie najdocna 15 dena od denot na priemot na predlogot od Komisijata za 
selekcija, donesuva odluka za imenuvawe na ~lenovi vo Upravniot odbor na javnoto pretprijatie od redot na 
najdobro rangiranite kandidati. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie i javnoto pretprijatie se dol`ni vo rok od 15 dena od denot na 
donesuvaweto na Odlukata za imenuvawe na ~lenovi vo Upravniot odbor na svojata veb - stranica da gi objavat 
kratkite biografii na site ~lenovi na Upravniot odbor. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie celokupnata dokumentacija od postapkata za selekcija ja ~uva 
najmalku deset godini soglasno so Zakonot za za{tita na li~nite podatoci. 

Nezadovolnite kandidati od postapkata za selekcija za ~lenovi vo Upravniot odbor na javnoto 
pretprijatie imaat pravo da povedat upraven spor do nadle`en sud soglasno so Zakonot za upravni sporovi. 

Osnova~ot mo`e da gi razre{i site ~lenovi na Upravniot odbor na javnoto pretprijatie pred istekot 
na mandatot dokolku ne dade soglasnost na Godi{nata smetka i Izve{tajot za raboteweto na javnoto 
pretprijatie. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie mo`e da go razre{i pretsedatelot ili ~lenot na Upravniot odbor na 
javnoto pretprijatie vo slednive slu~ai: 

- po negovo barawe; 

- ako neopravdano otsustvuva na sednicite na Upravniot odbor dva pati posledovatelno ili tri pati 
vo tekot na edna kalendarska godina; 

- ako se utvrdi deka vo postapkata za negovo imenuvawe dal nevistiniti podatoci i 

- ako so pravosilna sudska presuda vo tekot na izvr{uvaweto na funkcijata mu e izre~ena kazna ili 
prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost. 

Vo slu~aj na smrt ili gubewe na delovnata sposobnost funkcijata ~len na Upravniot odbor na javnoto 
pretprijatie prestanuva po sila na zakon. 
 Vo slu~aj na predvremen prestanok na mandatot na ~len na Upravniot  odbor vo javnoto pretprijatie, se 
sproveduva postapka za selekcija soglasno odredbite od Zakonot za javni pretprijatija. Mandatot na 
novoizbraniot ~len  na Upravniot odbor trae do istekot na mandatot na postojniot sostav.  
 Dokolku osnova~ot na javnoto pretprijatie gi razre{i site ~lenovi na Upravniot odbor, do imenuvawe  
na novi ~lenovi mo`e da nazna~i vr{iteli na dol`nost ~lenovi na Upravniot odbor koi gi ispolnuvaat 
zakonskite uslovi za ~lenovi, so mandat od najmnogu tri meseci, bez mo`nost za prodol`uvawe. 
 Sovetot na op{tinata nazna~uva vr{iteli na dol`nost ~lenovi na Upraven odbor na predlog na 
Gradona~alnikot na op{tinata. 
 

^len 13 
 ^lenot na Upravniot odbor ne mo`e da ima li~no, preku treto lice, ili po bilo koj osnov interesi vo 
pretprijatieto. 
 Sekij ~len na Upravniot odbor, kako i direktorot se dol`ni da go predupredat osnova~ot za postoeweto 
na vakov interes od stranata na eden ili pove}e ~lenovi na Upravniot odbor. 
 Upravniot odbor od redot na svoite ~lenovi izbira pretsedatel i zamenik pretsedatel. 
 Upravniot odbor na JKP gi ima  site ovlastuvawa da prezema merki {to se potrebni i korisni za 
rabotata na JKP vo soglasnost so zakonot. 
 

^len 14 
 Upravniot odbor na JKP: 

- Go donesuva Statutot na JKP; 
- Gi usvojuva programata za rabota i razvoj na JKP; 
- Ja utvrduva delovnata politika; 
- Gi usvojuva trimese~niot izve{taj koj sodr`i pokazateli za finansiskoto rabotewe, godi{nata 
smetka i izve{tajot za raboteweto na javnoto pretprijatie; 
- Odlu~uva za upotrba na sredstvata ostvareni so raboteweto na JKP i pokrivawe na zagubite; 
- Gi donesuva odlukite za investicii; 
- Gi utvrduva cenite na proizvodite i uslugite; 
- Odlu~uva za vnatre{nata organizacija na pretprijatieto; 
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- Donesuva programi, planovi, odluki i drugi akti od oblasta na Odbranata; 
- Odlu~uva po prigovori za prestanok na raboten odnos vo vtor stepen i po drugi prigovori vo vtor 
stepen; 
- Dava soglasnost na Pravilnikot za  sistematizacija na rabotnite mesta; 
- Go donesuva Pravilnikot za utvrduvawe na osnovnata plata i na dodatocite na plata na vrabotenite; 
- Donesuva Odluka za utvrduvawe na visinata na vrednosta na bodot za presmetuvawe na platite na 
vrabotenite; 
- Vr{i i drugi raboti utvrdeni so aktot za osnovawe i ovoj statut. 

 Pretsedatelot na Upravniot odbor ili dokolku Pretsedatelot od opravdani pri~ini ne e vo mo`nost da 
prisustvuva, ~lenot na Upravniot odbor ovlasten od pretsedatelot, e dol`en da prisustvuva na sednicata na 
Sovetot na op{tinata koga se diskutira i se odlu~uva za raboti i dokumenti od nadle`nost na Upravniot odbor 
na pretprijatieto. 
 Pretsedatelot i ~lenovite na Upravniot odbor na javnoto pretprijatie imaat pravo na mese~en 
nadomestok za svojata rabota, vrz osnova na prisustvo na sednici na Upravniot odbor na javnoto pretprijatie. 
 Vkupniot mese~en nadomestok na pretsedatelot i ~lenovite na Upravniot odbor poedine~no, ne smee da 
go nadmine iznosot od edna polovina od prose~nata neto - plata na vrabotenite na javnoto pretprijatie  
isplatena vo prethodnata godina. 
 Visinata na mese~niot nadomestok za pretsedatelot i ~lenovite na Upravniot odbor na javnoto 
pretprijatie so odluka go utvrduva osnova~ot na javnoto pretprijatie. 
 

^len 15 
 Upravniot odbor mo`e polnopravno da raboti i odlu~uva dokolku se prisutni pove}e od polovinata 
~lenovi na Upravniot odbor. 
 Odlukite na Upravniot odbor se smetaat za doneseni ako za niv glasale pove}e od polovinata od site  
~lenovi na Upravniot odbor. 

^len 16 
 JKP "Komunalec" ne mo`e na pretsedatelot ili na ~len na Upravniot odbor, na pretsedatelot ili na 
~len na Nadzorniot odbor ili na direktorot da im dava zaemi ili garancii na zaemi koi tie gi sklu~ile so 
treti lica.  
 Prezemenata obvrska sprotivno na stav 1 od ovoj ~len se ni{tovna i bez pravno dejstvo. 
 

 VI. NADZOREN ODBOR ZA KONTROLA NA MATERIJALNO - 
       FINANSISKO RABOTEWE 
 

^len 17 

 Za vr{ewe kontrola na materijalno - finansiskoto rabotewe na JKP ”Komunalec” - Peh~evo se formira 
Nadzoren odbor za kontrola na  
materijalno - finansiskoto rabotewe sostaven od tri ~lena. 
 Za ~len na Nadzorniot odbor mo`e da bide imenuvano lice koe gi  
ispolnuva slednite uslovi: 

- e dr`avjanin na Republika Severna Makedonija; 

- ima steknati najmalku 240 krediti spored EKTS ili zavr{en VII/1 stepen obrazovanie od oblasta na 
pravnite nauki, ekonomskite nauki ili od oblasta na dejnosta na pretprijatieto; 

- vo momentot na imenuvaweto so pravosilna sudska presuda ne mu e izre~ena kazna ili prekr{o~na 
sankcija zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost. 

^lenovite na Nadzorniot odbor treba da imaat i soodvetno rabotno iskustvo, i toa: 
- eden ~len na Nadzorniot odbor treba da ima najmalku pet godini rabotno iskustvo od oblasta na 

dejnosta na javnoto pretprijatie, soglasno so Nacionalnata klasifikacija na dejnostite na 
Dr`avniot zavod za statistika; 

- eden ~len  na Nadzorniot odbor treba da ima najmalku pet godini rabotno iskustvo od oblasta na 
finansisko rabotewe i 

- eden ~len na Nadzorniot odbor treba da ima najmalku pet godini rabotno iskustvo od oblasta na 
pravnite raboti. 

Vremetraeweto na mandatot na ~lenovite vo Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie iznesuva ~etiri 
godini, so pravo na u{te eden posledovatelen mandat. 
 ^lenovite na Nadzorniot odbor gi imenuva odnosno razre{uva osnova~ot na javnoto pretprijatie. 
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Za izbor na ~lenovi vo Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie, tri meseci pred istekot na mandatot 
na postojnite ~lenovi, na predlog na Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo, Sovetot na op{tinata raspi{uva 
javen povik za prijavuvawe na zainteresirani lica, na svojata veb --stranica i na veb - stranicata na javnoto 
pretprijatie. 

Javniot povik osobeno sodr`i podatoci za uslovite koi treba da bidat ispolneti. 
Na javniot povik mo`e da se prijavat site zainteresirani kandidati, a so prijavata dostavuvaat i 

dokumentacija so koja se potvrduva deka gi ispolnuvaat uslovite od javniot povik. 
Formata i sodr`inata na javniot povik, na~inot na podnesuvawe na prijavata, obrascite za prijavuvawe, 

na~inot na boduvawe i selekcija na kandidatite, kako i drugi pra{awa  vo vrska so sproveduvaweto na 
postapkata za imenuvawe i razre{uvawe na ~lenovi na Nadzorniot odbor gi propi{uva ministerot za 
ekonomija. 

Za izbor na ~lenovi vo Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie, na predlog na Gradona~alnikot na 
op{tinata, Sovetot na op{tinata formira Komisija za selekcija sostavena od: 

- Pretsedatel i negov zamenik, vraboteni vo op{tinata; 
- Eden ~len i negov zamenik, vraboteni vo organizacionata edinica za upravuvawe so ~ove~ki resursi 

vo op{tinata; 

- Eden ~len i negov zamenik, vraboteni vo JKP ”Komunalec” - Peh~evo. 
Postapkata za selekcija na ~lenovi na Nadzorniot odbor se sostoi od dve fazi i toa: 
- administrativna selekcija i  

- intervju. 
Administrativnata selekcija se sostoi od proverka na vnesenite podatoci vo prijavata so uslovite 

utvrdeni vo javniot povik, proverka na dostavenite dokazi i nivno boduvawe. 
Za kandidatite za koi pri administrativnata selekcija se utvrdi deka ne gi ispolnuvaat uslovite 

utvrdeni vo javniot povik ili ne gi dostavile potrebnite dokazi, postapkata na selekcija zavr{uva. 
Vkupniot broj na bodovi za sekoj prijaven kandidat se utvrduva vrz osnova na boduvawe na steknato 

obrazovanie i rabotno iskustvo vo strukata. 
Administrativnata selekcija zavr{uva najdocna vo rok od 15 dena po istekot na rokot za prijavuvawe na 

kandidatite na javniot povik. 
Komisijata za selekcija najdocna deset dena od denot na zavr{uvaweto na administrativnata selekcija 

sproveduva intervju so kandidatite {to uspe{no ja pominale administrativnata selekcija. 
To~niot datum, vreme i mesto na odr`uvawe na intervjuto se objavuvaat na veb - stranicata na osnova~ot 

na javnoto pretprijatie. 
Na intervjuto preku situacioni pra{awa, se proveruvaat op{tite rabotni kompetencii za ~len na 

Nadzorniot odbor, a preku stru~ni pra{awa ili prakti~ni zada~i, se proveruvaat posebnite rabotni 
kompetencii i se vr{i nivno boduvawe. 

Vo rok od tri dena od denot na sproveduvaweto na intervjuto, soglasno so osvoenite bodovi od 
administrativnata selekcija i intervjuto, od kandidatite koi osvoile najmalku 60% od vkupniot broj na bodovi 
od site fazi na postapkata za selekcija, Komisijata za selekcija podgotvuva i do osnova~ot na javnoto 
pretprijatie dostavuva rang - lista od najmnogu 15 najdobro rangirani kandidati za ~lenovi na Nadzorniot 
odbor, koja se objavuva na veb - stranicata na osnova~ot na javnoto pretprijatie. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie najdocna 15 dena od denot na priemot na predlogot od Komisijata za 
selekcija, donesuva odluka za imenuvawe na ~lenovi vo Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie od redot na 
najdobro rangiranite kandidati. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie i javnoto pretprijatie se dol`ni vo rok od 15 dena od denot na 
donesuvaweto na Odlukata za imenuvawe na ~lenovi vo Nadzorniot odbor na svojata veb - stranica da gi objavat 
kratkite biografii na site ~lenovi na Nadzorniot odbor. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie celokupnata dokumentacija od postapkata za selekcija ja ~uva 
najmalku deset godini soglasno so Zakonot za za{tita na li~nite podatoci. 

Nezadovolnite kandidati od postapkata za selekcija za ~lenovi vo Nadzorniot odbor na javnoto 
pretprijatie imaat pravo da povedat upraven spor do nadle`en sud soglasno so Zakonot za upravni sporovi. 

Osnova~ot mo`e da gi razre{i site ~lenovi na Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie pred istekot 
na mandatot dokolku ne dade pozitivno mislewe na Godi{nata smetka i Izve{tajot za raboteweto na javnoto 
pretprijatie. 

Osnova~ot na javnoto pretprijatie mo`e da go razre{i pretsedatelot ili ~lenot na Nadzorniot odbor 
na javnoto pretprijatie vo slednive slu~ai: 

- po negovo barawe; 
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- ako neopravdano otsustvuva na sednicite na Nadzorniot odbor dva pati posledovatelno ili tri pati 
vo tekot na edna kalendarska godina; 

- ako se utvrdi deka vo postapkata za negovo imenuvawe dal nevistiniti podatoci i 

- ako so pravosilna sudska presuda vo tekot na izvr{uvaweto na funkcijata mu e izre~ena kazna ili 
prekr{o~na sankcija zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost. 

Vo slu~aj na smrt ili gubewe na delovnata sposobnost funkcijata ~len na Nadzoren odbor na javnoto 
pretprijatie prestanuva po sila na zakon. 
            Vo slu~aj na predvremen prestanok na mandatot na ~len na Nadzorniot  odbor vo javnoto pretprijatie, se 
sproveduva postapka za selekcija soglasno odredbite od Zakonot za javni pretprijatija.  
Mandatot na novoizbraniot ~len  na Nadzorniot odbor trae do istekot na mandatot na postojniot sostav.  
 Dokolku osnova~ot na javnoto pretprijatie gi razre{i site ~lenovi na Nadzorniot odbor, do imenuvawe  
na novi ~lenovi mo`e da nazna~i vr{iteli na dol`nost ~lenovi na Nadzorniot odbor koi gi ispolnuvaat 
zakonskite uslovi za ~lenovi, so mandat od najmnogu tri meseci, bez mo`nost za prodol`uvawe. 
 Sovetot na op{tinata nazna~uva vr{iteli na dol`nost ~lenovi na Nadzoren odbor na predlog na 
Gradona~alnikot na op{tinata. 
 Zaradi vr{ewe na rabotite na kontrola Nadzorniot odbor za kontrola mo`e da vr{i ispituvawe na 
lice mesto na site dokumenti i spisi na pretprijatieto. Nadzorniot odbor  mo`e zaradi ispituvawe na 
dokumentite i spisite na javnoto pretprijatie da povika stru~ni lica koi }e mu pomagaat vo re{avaweto na 
nadzorot. 
 ^lenovite na Nadzorniot odbor mo`e da prisustvuvaat na sednicata na Upravniot odbor. Za prisustvo 
na sednicite im se dostavuva pokana so site materijali {to im  se dostavuvaat na ~lenovite na Upravniot 
odbor. 
 Nadzorniot odbor zadol`itelno gi pregleduva trimese~nite izve{tai koi sodr`at pokazateli za 
finansiskoto rabotewe, godi{nite smetki i izve{tajot za rabota na javnoto pretprijatie  i po pregleduvaweto 
mu dava mislewe na Upravniot odbor.  

Upravniot odbor ne mo`e da gi usvoi trimese~nite izve{tai koi sodr`at pokazateli za finansiskoto 
rabotewe, godi{nite smetki i izve{tajot za raboteweto na pretprijatieto ako prethodno ne dobile pozitivno 
mislewe od  Nadzorniot odbor. 
 Nadzorniot odbor zadol`itelno se sostanuva najmalku ~etiri pati godi{no. 
 Pretsedatelot na Nadzorniot odbor ili dokolku Pretsedatelot od opravdani pri~ini ne e vo mo`nost 
da prisustvuva, ~lenot na Nadzorniot odbor ovlasten od pretsedatelot, e dol`en da prisustvuva na sednicata na 
Sovetot na op{tinata koga se diskutira i se odlu~uva za raboti i dokumenti od nadle`nost na Nadzorniot 
odbor na pretprijatieto. 
 Pretsedatelot i ~lenovite na Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie za sekoja sednica na Nadzoren 
odbor na koja prisustvuvale imaat pravo na nadomestok  vo visina do edna tretina od prose~nata neto plata na 
vrabotenite vo javnoto pretprijatie isplatena vo prethodnata godina. 
 Visinata na nadomestokot za pretsedatelot i ~lenovite na Nadzorniot odbor na javnoto pretprijatie so 
odluka go utvrduva osnova~ot na javnoto pretprijatie. 
 

 VII. DIREKTOR 
 

^len 18 
 So rabotata na JKP "Komunalec" - Peh~evo rakovodi direktor. 
 Direktorot go izbira odnosno razre{uva gradona~alnikot na op{tina Peh~evo. 
 Za imenuvawe na direktor se objavuva javen konkurs vo tri dnevni vesnici, koi se izdavaat na celata 

teritorija na Republika Северна Makedonija, od koi vo eden od vesnicite {to se izdavaat na jazikot {to go 
zboruvaat najmalku 20% od gra|anite koi zboruvaat slu`ben jazik razli~en od makedonskiot jazik. 
 Gradona~alnikot na op{tinata tri meseci pred istekot na mandatot na postojniot direktor donesuva 
odluka za raspi{uvawe na javen konkurs za izbor na direktor. 
 Vo objaveniot javen konkurs se utvrduvaat uslovite koi treba da gi ispolnuva kandidatot za direktor, 
potrebnata dokumentacija i vremetraeweto na konkursot. 
 Pristignatite dokumenti gi pregleduva tri~lena komisija izbrana od gradona~alnikot na op{tinata i 
vo rok od 8 dena po istekot na rokot na konkursot celokupnata dokumentacija ja dostavuva do gradona~alnikot 
na op{tinata. 
 Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo, vo rok od 15 dena od denot na dostavuvaweto na dokumentacijata 
od komisijata, donesuva odluka za izbor na direktor. 
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 Ako po raspi{aniot konkurs ne se izbere direktor, gradona~alnikot na op{tina Peh~evo, vo rok od 5 
dena od denot na istekot na rokot od stavot 7 na ovoj ~len  imenuva vr{itel na dol`nosta direktor do 
imenuvawe na direktor po raspi{an konkurs, no ne podolgo od {est meseci. 
 

^len 19 
 Direktorot se izbira so mandat od 4 (~etiri) godini.  
 Za direktor mo`e da bide imenuvano lice koe gi ispolnuva slednite uslovi: 
 - e dr`avjanin na Republika Severna Makedonija; 

 - ima steknati najmalku 240 krediti spored EKTS ili zavr{en VII/1 stepen obrazovanie; 
 - vo momentot na imenuvawe so pravosilna sudska presuda ne mu e izre~ena kazna ili prekr{o~na 
sankcija zabrana za vr{ewe na profesija, dejnost ili dol`nost;; 
 - ima minimum pet godini rabotno iskustvo; 
 - poseduva eden od slednite me|unarodno priznati sertifikati ili uverenija za aktivno poznavawe na 

angliskiot jazik ne postar od pet godini i toa: TOEFEL IBT  (TOEFL iBT) - najmalku 74 boda, IELTS (IELTS) - 

najmalku 6 boda, ILEC (ILEC Cambridge English: Legal) - najmalku B2 (V2) nivo, FCE (FCE Cambridge English: 

First) - polo`en, Bulats (BULATS) - najmalku 60 boda  ili APTIS (APTIS) - najmalku nivo B2(B2). 
 

^len 20 
Direktorot na JKP "Komunalec" - Peh~evo: 
- Go obezbeduva sproveduvaweto na Odlukite i zaklu~ocite od Upravniot odbor; 
- U~estvuva vo sproveduvaweto na programata za rabota i razvoj i e odgovoren za nejzinoto realizirawe; 
- U~estvuva vo utvrduvaweto na kriteriumite za koristewe i raspolagawe so sredstvata i upotreba na 
sredstvata ostvareni so raboteweto na pretprijatieto; 
- Vr{i usoglasuvawe na delovnata politika na JKP; 
- Dava inicijativi, pokrenuva pra{awa za razgleduvawe pred Upravniot odbor vo vrska so raboteweto 
na pretprijatieto; 
-  Ja organizira rabotata i normalnoto odvivawe na site rsboti vo pretprijatieto; 
- Vr{i drugi inicijativi i kreativni raboti vo vrska so raboteweto na JKP; 
- Ja organizira rabotata i se gri`i za realizacija na programite i planovite za Odbrana; 
- Odlu~uva za zasnovawe i prestanok na raboten odnos na rabotnicite soglasno Zakonot, Kolektivniot 
dogovor i drugite akti na pretprijatieto; 
- Vr{i rasporeduvawe na rabotnici; 

 - Donesuva Pravilnik za sistematizacija na rabotnite mesta; 
- Izgotvuva finansiski plan, godi{en plan za javni nabavki,       godi{en plan za vrabotuvawe; 
- Formira komisii za vodewe na disciplinska postapka, za ocenuvawe na administrativnite slu`benici 
i davatelite na javni uslugi, za selekcija na postapka za vrabotuvawe i unapreduvawe; 
- Objavuva oglas za vrabotuvawe na davateli na javni uslugi i pomo{no - tehni~ki lica, dostavuva 
barawe do Agencijata za administracija za objavuvawe na oglas za vrabotuvawe na administrativni 
slu`benici; 
- Donesuva odluka za izbor na kandidat po oglasot i sklu~uva dogovori za vrabotuvawe; 
- Donesuva naredbi, izdava nalozi za izvr{uvawe na odredeni raboti vo pretprijatieto; 

 - Izrekuva disciplinski merki; 
- U~estvuva vo rabotata na Upravniot odbor bez pravo na glas i dava mislewe i predlozi vo vrska so 
konkretni pra{awa; 
- Gi objavuva na veb stranicata na pretprijatieto trimese~niot izve{taj koj sodr`i pokazateli za 
finansiskoto rabotewe, godi{nata smetka i izve{tajot za raboteweto na pretprijatieto; 
- vr{i i drugi raboti utvrdeni so zakon i Statutot. 

 
^len 21 

 Direktorot go zastapuva i pretstavuva pretprijatieto vo pravniot promet. 
 Direktorot kako zastapnik e ovlasten vo ramkite na dejnosta na pretprijatieto da sklu~uva dogovori i 
da potpi{uva odredeni spogodbi kako i da go zastapuva pretprijatieto pred sudovite i drugite organi. 
 Za sklu~uvawe odredeni dogovori i spogodbi koi se odnesuvaat na pogolemi investicioni vlo`uvawa za 
delovna tehnolo{ka - tehni~ka sorabotka so doma{ni i stranski firmi, istra`uvawe i razvoj kako i nabavka i 
otu|uvawe na osnovni sredstva, direktorot e dol`en da pobara soglasnost i odobrenie od Upravniot odbor. 
 Direktorot mo`e da opredeli vraboten koj vo negovo otsustvo go zamenuva i go vodi tekovnoto rabotewe 
na pretprijatieto. 
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^len  22 
 Za odredeni raboti i rabotni zadol`enija Direktorot mo`e da izdava polnomo{tva vo pismena forma 
na drugi stru~ni lica, a osobeno zaradi zastapuvaweto pred sudskite i drugi organi. 
 Polnomo{noto se izdava vo pismena forma, a mo`e da se odnesuva za poedine~ni pravni raboti i 
odredeni vidovi grupni pravni raboti. 
 Polnomo{nikot go zastapuva pretprijatieto samo vo granicite na polnomo{noto. 

 
^len 23 

 Funkcijata direktor e nespoiva so funkcijata pratenik vo Sobranieto na Republika Severna 
Makedonija, pretsedatel i ~len na Vladata na Republika Severna Makedonija kako i ~len na Sovetot na 
Op{tinata i funkcijata Gradona~alnik na Op{tina Peh~evo. 
 

^len 24 
 Direktorot e dol`en sekoi {est meseci da dostavuva izve{taj za rabotata na pretprijatieto do 
Upravniot odbor, odnosno Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo. 
 Vo izve{tajot od stavot 1 na ovoj ~len direktorot e dol`en osobeno da dostavi podatoci za vidot i 
obemot na rabotite izvr{eni pri obavuvaweto na dejnosta na pretprijatieto, kako i podatoci za finansiskoto 
rabotewe. 
 Ako od izve{tajot za rabota se utvrdat nedostatoci ili zagubi vo finansiskoto rabotewe, direktorot e 
dol`en istite da gi otstrani vo narednite {est  meseci. 
 Direktorot e dol`en da gi objavi trimese~niot izve{taj koj sodr`i pokazateli za finansiskoto 
rabotewe, godi{nata smetka i izve{tajot za raboteweto na javnoto pretprijatie na veb stranicata na javnoto 
pretprijatie. 
 

^len 25 
 Direktorot na JKP "Komunalec" - Peh~evo za svojata rabota odgovara pred Gradona~alnikot na 
op{tina Peh~evo. 
 Direktorot sklu~uva dogovor so gradona~alnikot za ureduvawe na odnosite so javnoto pretprijatie, vo 
koj poedine~no se utvrduvaat pravata, odgovornostite i ovlastuvawata soglasno so zakon. 
 Direktorot, ~lenovite na Upravniot i Nadzorniot odbor, ako izvr{at odnosno donesat odluka za koja 
znaele ili za koja so ogled na okolnostite, morale da znaat deka gi povreduvaat interesite na javnoto 
pretprijatie, odgovaraat neograni~eno i solidarno za {tetata nastanata so takvata odluka. Odgovornosta se 
utvrduva soglasno so odredbite od Zakonot za trgovskite dru{tva koi se odnesuvaat na organite na upravuvawe. 
 

^len 26 
 Direktorot se razre{uva pred istekot na mandatot, vo slednive slu~ai: 
 - na negovo barawe; 
 - ako nastane nekoja od pri~inite, poradi koi spored propisite za rabotni odnosi mu prestanuva 
rabotniot odnos soglasno so zakon; 
 - ako ne raboti i postapuva spored zakon, statut i aktite na pretprijatieto ili neopravdano ne gi 
sproveduva odlukite na Upravniot odbor ili postapuva vo sprotivnost so niv; 
 - ako so svojata nesovesna i nepravilna rabota predizvika {teta na pretprijatieto; 
 - ako gi zanemaruva ili ne gi izvr{uva obvrskite i so toa }e nastanat naru{uvawa vo vr{eweto na 
dejnosta od javen interes na pretprijatieto; 
 - ako ne dostavuva izve{taj za rabotata na pretprijatieto do Gradona~alnikot sekoi {est meseci, 
 - ako i po istekot na rokot opredelen za otstranuvawe na nedostatocite, ne gi otstrani nedostatocite 
ili vo toj rok povtorno ima nedostatoci ili zagubi vo finansiskoto rabotewe i 
 - ako i po istekot na rokot opredelen vo Zakonot za javni pretprijatija ne gi objavi trimese~niot 
izve{taj koj sodr`i pokazateli za finansiskoto rabotewe, godi{nata smetka i izve{tajot za raboteweto na 
javnoto pretprijatie na veb stranicata na javnoto pretprijatie. 
 Gradona~alnikot na op{tinata vo slu~aite od stav 1 na ovoj ~len }e donese odluka za razre{uvawe na 
direktorot. 
 Do izborot na nov direktor, Gradona~alnikot na op{tina Peh~evo vo rok od 5 (pet) dena od 
donesuvaweto na odlukata za razre{uvawe na direktor, imenuva vr{itel na dol`nosta direktor na JKP 
"Komunalec", no ne podolgo od 6 ({est) meseci. 
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VIII. DRUGI ORGANI I TELA 
 

^len 27 
 Za ostvaruvawe na odredeni prava, obvrski i odgovornosti na rabotnicite vo pretprijatieto mo`e da se 
formiraat postojani povremeni  rabotni tela - komisii. 
 Komisiite - rabotnite tela gi formira Upravniot odbor na pretprijatieto otkako }e gi opredeli 
zada~ite na taa komisija. 
 Komisijata mo`e da bide stalna i ad - hok - vremena komisija za {to odlu~uva Upravniot odbor. 
 So Odlukata za osnovawe na komisija se opredeluva nejziniot sostav, brojot na ~lenovite, pretsedatelot 
na komisijata i zadol`enijata {to }e i se dadat za nejzinata rabota. 
 Donesenite odluki na komisijata se odluki vo prv stepen. Vo vtor stepen po odlukata na komisijata 
re{ava Upravniot odbor. 
 

^len 28 
 Direktorot na pretprijatieto kako svoe sovetodavno telo formira Stru~en kolegium, koj pretstavuva 
sovetodaven, stru~en i operativen organ. 
 Sovetodavnoto telo broi onolku ~lenovi kolku }e odlu~i Direktorot i go formira direktorot so 
odluka. 
 So kolegiumot rakovodi Direktorot na pretprijatieto. 
 
 

 IX. ORGANIZACIONA POSTAVENOST NA PRETPRIJATIETO 
 

^len 29 
 Pretprijatieto raboti vo slednite organizacioni edinici: 
1.    Sektor za finansisko rabotewe so dve oddelenija: 
1.1. Oddelenie za  smetkovodstvo i finansova operativa; 
1.2. Oddelenie za op{to, pravni raboti i ~ove~ki resursi; 
2.    Sektor za tehni~ki raboti i razvoj so dve oddelenija: 
2.1. Oddelenie za vodosnabditelni objekti; 
2.2. Oddelenie za tehni~ki raboti i uslugi. 
 
 Vrabotenite koi vr{at raboti od administrativna priroda imaat status na administrativni 
slu`benici. 
 Vrabotenite koi vr{at raboti od dejnosta na pretprijatieto imaat status na davateli na javni uslugi. 
 Vrabotenite koi vr{at pomo{no - tehni~ki raboti so koi se ovozmo`uva nepre~eno funkcionirawe na 
pretprijatieto imaat status na pomo{no - tehni~ki lica. 
 
 

 X. AKTI NA KOMUNALNOTO PRETPRIJATIE 
 

^len 30 
 Vo JKP "Komunalec" - Peh~evo se donesuvaat slednite akti: 
 - Statut; 

- Pravilnik za organizacija i sistematizacija na rabotite i   rabotnite zada~i; 
- Kolektiven dogovor 
- i drugi akti. 
Aktite na pretprijatieto mora da bidat vo soglasnost so Statut na pretprijatieto. 
Site op{ti akti na pretprijatieto stapuvaat vo sila osmiot den od denot na objavuvaweto na oglasnata 

tabla ili na drug soodveten na~in. 
Tolkuvawe na op{tite akti dava Upravniot odbor na pretprijatieto. 
 

XI. FINANSIRAWE NA PRETPRIJATIETO 
 

^len 31 
 Sredstvata za vr{ewe na komunalna dejnost se ostvaruvaat od: 
 - Cenata na komunalnite uslugi; 
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 - Sredstva od buxetot na op{tinata - osniva~ot; 
 - Drugi sredstva utvrdeni so zakon. 
 Visinata na komunalnata usluga ja opredeluva Upravniot odbor na pretprijatieto po prethodna 
soglasnost  na osnova~ot - Sovetot na Op{tina Peh~evo. 
 Pretprijatieto e dol`no da gi dostavuva do osnova~ot usvoenite trimese~ni izve{tai koi sodr`at 
pokazateli za finansiskoto rabotewe, najdocna 20 dena po istekot na trimese~jeto. 
 Pretprijatieto e dol`no po usvojuvaweto na trimese~niot izve{taj koj sodr`i pokazateli za 
finansiskoto rabotewe od strana na Upravniot odbor na javnoto pretprijatie, istiot da go objavi na svojata 
veb stranica najdocna 30 dena po istekot na trimese~jeto. 
 Pretprijatieto ako nema veb stranica, izve{tajot od stavot 4 na ovoj ~len e dol`no da go objavi na veb 
stranicata na osnova~ot. 
 Pretprijatieto e dol`no godi{nite smetki i finansiskite izve{tai da gi objavi na svojata veb 
stranica vo rok od 15 dena od denot na dostavuvawe na godi{nata smetka do Centralniot registar. 
 Pretprijatieto ako nema veb stranica, godi{nite smetki i finansiskite izve{tai od stavot 6 na ovoj 
~len e dol`no da gi objavi na veb stranicata na osnova~ot. 
 

^len 32 
Ako korisnikot na komunalnata usluga redovno ne go pla}a nadomestokot za uslugata, davatelot na 

uslugata - Javno komunalno pretprijatie ima pravo da ja prekine uslugata vo soglasnost so zakon. 
Za prekinuvawe na uslugata, na~inot i uslovite pod koi taa se prekinuva, Upravniot odbor donesuva 

odluka. 
 

XII. INFORMIRAWE 
 

^len 33 
 Upravniot odbor i direktorot na komunalnoto pretprijatie se odgovorni za redovno i vistinito 
informirawe na vrabotenite za sevkupnoto rabotewe na pretprijatieto, za ostvaruvaweto i raspredelbata na 
dobivkata i drugi pra{awa od zna~ewe za rabotata na pretprijatieto. 
 Osnova~ot na komunalnoto pretprijatie ima prava da bide informiran za raboteweto na 
pretprijatieto, za ostvaruvawe na programite za rabota i drugi pra{awa svrzani so raboteweto na 
pretprijatieto od strana na Upravniot odbor i direktorot na pretprijatieto. 
 Vrabotenite se informiraat preku oglasnata tabla na pretprijatieto i drugi sredstva za informirawe. 
 

XIII. PROGRAMA ZA RABOTA I RAZVOJ NA PRETPRIJATIETO 
 

^len 34 
 So cel zgolemuvawe na dobivkata i razvojot na pretprijatieto se donesuva Programa za rabota i razvoj 
na pretprijatieto. 
 Programata ja donesuva direktorot, koj voedno e i odgovoren za nejzinata realizacija. 
 

 XIV. ODBRANA 
 

^len 35 
 Vrabotenite vo pretprijatieto imaat obvrska i dol`nost da u~estvuvaat vo organiziraweto i 
ostvaruvaweto na odbranata i da vr{at raboti od oblasta na civilnata za{tita vo soglasnost so zakon. 
 

^len 36 
 Vrabotenite vo pretprijatieto ja ostvaruvaat odbranata so organizirawe na raboti i zada~i od oblasta 
na odbranata so obezbeduvawe na sredstva, donesuvawe na akti, planovi za odbrana i prevzemawe na merki vo 
realizirawe na planovite i programite na odbranata. 
 

 XV. ZA[TITA I UNAPREDUVAWE NA @IVOTNATA SREDINA 
 

^len 37 
 So cel za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina, Upravniot odbor na pretprijatieto donesuva 
Programa, akti i soodvetni odluki i merki. 
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 Za namenata od ~len 37 stav 1 od ovoj Statut Upravniot odbor i Direktorot obezbeduvaat sredstva, a po 
potreba formiraat organi i zadol`uvaat poedinci koi }e se gri`at za sproveduvawe na programata, odlukite i 
merkite. 
  

XVI. SINDIKAT 
 

^len 38 
 Vrabotenite zaradi ostvaruvaweto na svoite ekonomski i socijalni prava, imaat pravo da se vklu~at vo 
osnovawe, formirawe i da ~lenuvaat vo sindikat pod uslovi i vo postapka utvrdeni so zakon i so aktite na 
sindikatot. 
 

^len 39 
 Na barawe na sindikatot, komunalnoto pretprijatie dostavuva podatoci i informacii za onie pra{awa 
{to imaat neposredno vlijanie na materijalnata i socijalnata polo`ba na sindikatot  i gi razgleduva 
mislewata i predlozite na sindikatot vo postapka za donesuvawe na odluki i re{enija {to imaat bitno 
vlijanie na materijalnata i socijalnata polo`ba, odnosno vo ostvaruvaweto na pravata na vrabotenite. 
 Na pretstavnikot na sindikatot mu se ovozmo`uva nepre~eno komunicirawe so ovlasteno lice na 
komunalnoto pretprijatie koga toa e neophodno za ostvaruvawe na funkcijata na sindikatot. 
 

^len 40 
 Komunalnoto pretprijatie obezbeduva uslovi za rabota na sindikatot za ostvaruvawe na sindikalnite 
funkcii, kako i uslovi za naplata na ~lanarinata vo dogovor so nadle`nite organi na komunalnoto 
pretprijatie. 
 

^len 41 
 Pretstavnikot na sindikatot ima posebna za{tita i ne mo`e da bide povikan na odgovornost, nitu 
doveden vo ponepovolna polo`ba vklu~uvaj}i go i prestanokot na negoviot raboten odnos poradi ~lenstvo vo 
Sindikatot ili u~estvo vo sindikalnite aktivnosti so koi se {titat pravata i interesite na rabotnicite ako 
postapuva soglasno so zakon i kolektiven dogovor. 
 Posebnata za{tita na pretstavnikot na sindikatot trae za vreme na negoviot mandat i dve godini potoa 
za sindikalni aktivnosti soglasno stav 1 na ovoj ~len {to gi prezel za vreme na negoviot mandat. 
 

^len 42 
 Pretstavnikot na sindikalnata organizacija, poradi sindikalni aktivnosti so koi se {titat pravata i 
interesite na vrabotenite ne mo`e: 
 - Da bide rasporeden na drugo rabotno mesto kaj ist ili drug rabotodavec; 
 - Da bide utvrden kako tehnolo{ki vi{ok i rasporeden po toj osnov; 
 - Protiv nego da se pokrene postapka, odnosno da mu prestane rabotniot odnos so otkaz. 
 

^len 43 
 Na pretstavnikot na sindikatot treba da mu se ovozmo`i osloboduvawe od rabota za negovoto 
osposobuvawe efikasno vr{ewe na funkciite na sindikatot. 
 Na~inot, vremeto i uslovite na osloboduvawe od rabota na sindikalniot pretstavnik se ureduvaat so 
kolektiven dogovor na nivo na komunalnoto pretprijatie. 
 

^len 44 
 ^len na sindikatot koj e izbran, odnosno imenuvan vo organite na sindikatot, ~ie vr{ewe bara 
privremeno da prestane od rabota kaj javnoto  pretprijatie ima pravo po prestanuvaweto na funkcijata {to ja 
vr{el da se vrati vo Komunalnoto pretprijatie na raboti i rabotno mesto koe odgovara na negovata stru~na 
podgotovka za {to se sklu~uva poseben dogovor so Komunalnoto pretprijatie. 
 

 XVII. [TRAJK 
 

^len 45 
 Vrabotenite imaat pravo na {tajk organiziran vo soglasnost so Ustavot, zakon i ratifikuvanite 
me|unarodni dogovori soglasno so Ustavot. 
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 Pri ostvaruvaweto na pravoto na {trajk vrabotenite se dol`ni da obezbedat minimum nepre~eno 
izvr{uvawe na funkciite na pretprijatieto i neophodno nivo na ostvaruvawe na pravata i interesite na 
gra|anite i na pravnite lica. 
 

 XVIII. DELOVNA TAJNA 
 

^len 46 
 Vo interes da se za~uva bezbednosta i uspe{noto rabotewe na pretprijatieto, poedini podatoci od 
raboteweto i odnosite vo komunalnoto pretprijatie koi pretstavuvaat delovna tajna  mo`at da se soop{tat na 
treti lica na na~in propi{an so Zakon i poseben akt. 
 Podatocite koi pretstavuvaat delovna tajna od raboteweto vo komunalnoto pretprijatie se utvrduvaat 
so poseben akt na Upravniot odbor na pretprijatieto. 
 

 XIX. PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI 
 

^len 47 
 Statutot }e se smeta za donesen ako za istiot glasale pove}e od polovinata od site ~lenovi na 
Upravniot odbor. 
 

^len 48 
 Site akti vo komunalnoto pretprijatie }e se usoglasat so Statutot po vleguvaweto vo sila na ovoj 
Statut. 
 

^len 49 
 Izmenite i dopolnuvawata na ovoj Statut gi vr{i Upravniot odbor na na~in i postapka kako i pri 
negovoto donesuvawe. 
 Tolkuvaweto na odredbite na ovoj Statut go vr{i Upravniot odbor. 
 

^len 50 
 Statutot stapuva vo sila osmiot den od denot na dobivaweto soglasnost od osnova~ot i objavuvaweto vo 
Slu`ben glasnik na Op{tina Peh~evo. 
 
broj  01 - 161/1              Upraven odbor  
20.02.2023 godina                                                na JKP "Komunalec" - Peh~evo 
       Pretsedatel 

                Van~o Musta~ki 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 14-та седница одржана на ден 

01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/13                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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.08-327/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Локален акциски план за  

инклузија на Ромите во Пехчево за период 2023-2027 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на Локален акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за 

период 2023-2027, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 

01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/14                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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 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 01.03.2023 

година донесе: 

 

 

ОДЛУКА 

за усвојување на Локален акциски план за инклузија на Ромите  

во Пехчево за период 2023-2027 

 

 

Член 1 

           Советот на општина Пехчево го усвојува Локалниот акциски план за инклузија на Ромите во 

Пехчево за период 2023-2027. 

 

Член 2 

 Локалниот акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за период 2023-2027, е составен 

дел од оваа одлука. 

 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-328/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 



 

 

     77 

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИЈА НА РОМИТЕ ВО ПЕХЧЕВО ЗА 2023 - 2027 

 

 

МАРТ, 2023 ГОДИНА 

 

 

 Локалниот акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за период 2023-2027 е донесен во согласност со Националната стратегија за инклузија на 

Ромите за 2022 – 2030 година на Република Северна Македонија и се однесува на обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и 

квалитетно образование достапно за сите. Овие стратешки приоритети се дирекно поврзани со инклузијата на Ромите во делот на унапредување на положбата на 

етничката заедница и обезбедувањето на еднаков третман и почитување на основните права на сите граѓани, при што во насока на ромската заедница, 

поддршката е насочена кон проширување на пристапот и подобрување на квалитетот на образованието, вработувањето, здравството, домувањето и други 

социјални услуги. 

 Подготовката на Локалниот акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за 2023-2027 е организирана низ партиципативен процес на населението и 

надлежните институции кои се поврзани со приоритетните области од Националната тратегија за инклузија на Ромите за 2022 – 2030 година во консултација со 

граѓанските организации кои работат на интеграција на Ромите во општеството. 

 

 

ЛОКАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СТРАТЕГИЈА НА РОМИТЕ ПЕХЧЕВО 2023 – 2027 ГОДИНА 

 

          Урбанизам, домување, основни услуги 

 

Бр. Мерка/Активност Очекувани 

резултати 

Надлежни 

иституции 

Временс

ка 

рамка ( 

од – до ) 

Буџет Мониторирање/Евалуација 

Буџетска 

проценка во 

МКД 

Извор Индикатор Извор 

1. Изградба на улица 

во село Црник  

Подобрен 

пристап на 

жителите од 

изградената 

улица 

Општина 

Пехчево 

2023 -

2027 

2.000.000,00 

денари 

Буџет на 

Општина 

Пехчево 

 

Влада на 

Република 

Северна 

Македонија 

Изградена улица 

во село Црник 

Извештаи на 

Општина 

Пехчево 

2. Обезбедување на 

правна помош за 

процесот на 

легализација на 

веќе поднесени 

барања за 

легализација на 

бесправно 

изградени објекти 

Обезбедена 

правна помош на 

сите кои поднеле 

барање за 

легализација на 

бесправно 

изградени објекти 

и легализирани 

бесправно 

Општина 

Пехчево 

 

НВО КХАМ 

- Делчево 

2023-

2027 

 / /  Број на случаи во 

кои е обезбедена 

правна помош за 

процесот на 

реализација 

Извештаи на 

Општина 

Пехчево 
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изградените 

објекти 

3. Изградба на 

таложник со 

песочен филтер 

Подобрување на 

квалитетот на 

вода со изградба 

на таложникот со 

песочен филтер 

Општина 

Пехчево 

 

 

2023-

2027 

2.500.000 

денари 

Буџет на 

Општина 

Пехчево 

 

Влада на 

Република 

Северна 

Македонија 

Изграден 

таложник со 

песочен филтер 

Извештај за 

спроведениот 

проект 

4. Обезбедување на 

атмосферска 

канализација во 

село Црник 

Подобрена 

состојба со 

атмосферска 

канализација со 

што е заштитена 

животната 

средина и 

здрвјето на 

жителите на село 

Црник 

Општина 

Пехчево 

2023-

2027 

5.000.000,00 

денари 

Влада на 

Република 

Северна 

Македонија 

Изградена 

атмосферска 

канализација  

Извештај за 

спроведениот 

проект 

5. Реконструкција на 

детската градинка 

во село Црник 

Подобрени 

условите за 

згрижувае и 

воспитување на 

децата од село 

Црник 

Општина 

Пехчево 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“ 

- Пехчево 

2023 -

2027 

2.000.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“ – 

Пехчево 

 

КХАМ 

Делчево 

 

Домашни и 

странски 

донатори 

 

 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика 

Реконструирана 

детската градинка 

во село Црник 

Извештај за 

спроведениот 

проект 

 

Слики од 

реконстуираниот 

објект 

6. Изградба на WC до 

новоизградените 

училници во 

подрачното ООУ 

Доопремување на 

новоизградениот  

дел во 

подрачното ООУ 

Општина 

Пехчево 

ООУ 

„Ванчо 

2023-

2027 

2.000.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

ООУ „Ванчо 

Изградени WC за 

машки, женски и 

инвалиди до 

новоизградените 

Извештај од 

спроведениот 

проект 
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„Ванчо Китанов“ – 

село Црник, 

Пехчево 

„Ванчо Китанов“ 

, село Црник - 

Пехчево 

Китанов“ – 

Пехчево 

 

 

Китанов“ – 

Пехчево 

КХАМ 

Делчево 

 

Домашни и 

страснки 

донатори 

 

 

Министерство 

за образование 

и наука 

училници во 

подрачното ООУ 

„Ванчо Китанов“, 

село Црник, 

Пехчево 

Слики од 

доградените WC 

7.  Уредување на 

детско игралиште 

во дворот на 

детската градинка 

во село Црник 

Доуредено 

детското 

игралиште во 

дворот на 

детската градинка 

во село Црник со 

разни играчки и 

детски реквизити 

Општина 

Пехчево 

 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“ 

- Пехчево 

2023-

2027 

850.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“ – 

Пехчево 

 

 

Министерство 

за труд и 

социјална 

политика 

 

КХАМ 

Делчево 

 

 

Домашни и 

странски 

донатори 

Уредено детското 

игралише во 

дворот на 

детската градинка 

во село Црник со 

разни играчки и 

други детски 

реквизити 

Извештај од 

реализираните 

активности и 

слики од 

уреденото детско 

игралиште во 

дворот на 

детската 

градинка во село 

Црник 

8. Уредување на Еко 

– Парк во Пехчево 

Уреден 

холтикулурно и 

со урбана опрема 

паркот во 

Пехчево кој е во 

близина на две 

Ромски населби  

Општина 

Пехчево  

 

 

НВО 

Организациј

а на жени – 

Пехчево 

 

 

2023-

2027 

300.000,00 

денари 

Буџет на 

Општина 

Пехчево  

 

 

НВО 

Организација 

на жени – 

Пехчево 

 

Уреден еден парк, 

хортикултурно и 

со урбана опрема 

во Пехчево кој е 

во близина на две 

Ромски населби 

Извештај од 

реализираните 

активности и 

слики од 

уредениот еко - 

парк 
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Домашни и 

странски 

донатори 

Домашни и 

странски 

донатори 

 

 Образование 

Бр. Мерка/Активност Очекувани 

резултати 

Надлежни 

иституции 

Времен

ска 

рамка ( 

од – до 

) 

Буџет Мониторирање/Евалуација 

Буџетска 

проценка во 

МКД 

Извор Индикатор Извор 

1. Одржување на 

мотивациски средби 

со родителите на 

учениците Роми за 

јакнење на свеста 

Одржани 

мотивациски 

средби со 

родителите на 

учениците Роми 

за јакнење на 

свеста 

Општина 

Пехчево 

 

ООУ „Ванчо 

Китанов“ – 

Пехчево 

 

 

Совет на 

родители при 

ООУ „Ванчо 

Китанов“ - 

Пехчево 

2023-

2027 

/ Општина 

Пехчево 

 

 

ООУ „Ванчо 

Китанов“ – 

Пехчево 

 

 

 

Совет на 

родители 

при ООУ 

„Ванчо 

Китанов“ - 

Пехчево 

Број на одржани 

средби 

Записници од 

одржаните 

средби и 

фотографии од 

средбите 

2. Обезбедување на 

дидактички 

материјали и 

училишен прибор за 

децата Роми 

Обезбедени 

дидактички 

материјали и 

училишен 

прибор за 

децата Роми 

Општина 

Пехчево 

 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“- 

Пехчево 

 

2023 300.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

ОЈУДГ „7 

Септември“ 

– Пехчево 

 

 

Ромалитико 

Број на деца кои 

добиле дидактички 

материјал и 

училишен прибор 

Записници за 

примопредавање 

на набавените 

дидактички 

материјали и 

училишен прибор 

3. Обезбедување на 

финансиска 

поддршка за 

вклученост на 

децата Роми во 

предшколското 

Обезбедена 

финансиска 

поддршка за 

вклученост на 

децата Роми во 

предшколското 

Општина 

Пехчево  

 

 

 

ОЈУДГ „7 

2023 60.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево – 

50% 

 

 

ОЈУДГ „7 

Број на деца - Роми 

за кои е обезбедена 

финансиска 

поддршка за 

предшколско 

образование 

Потпишан 

договор за 

финаниската 

поддршка за 

вклученост на 

децата Роми во 
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образование образование Септемви“ – 

Пехчево  

Септемви“ – 

Пехчево – 

50% 

предшколстото 

образование 

4. Зголемување на 

бројот на ученици 

Роми вклучени во 

високо образование 

Обезбедување 

на кариерен 

центар 

Општина 

Пехчево 

 

 

ОСУ „Ацо 

Русковски“ - 

Берово 

2023-

2027 

100.000,00ден

ари 

Општина 

Пехчево 

 

 

КХАМ 

Делчево 

 

 

Број на одржани 

средби 

Записници од 

одржаните 

средби и 

фотографии од 

средбите 

5. Обука за наставници 

од основно и средно 

образование за 

антидискриминација 

и говор на омраза и 

антициганизам 

Зголемување на 

опфатот на 

учениците Роми 

во основното и 

средното 

образование, со 

опфат од над 

90% во 

основното и 

80% во 

средното 

образование 

 

 

Зголемена 

свесност, 

одговорност и 

активно учество 

на учесниците 

Роми во 

воспитно 

образовиот 

процес 

Активна 

соработка и 

учество на 

родителите 

Роми со 

воспитно 

образовниот и 

стручен 

персонал во 

Општина 

Пехчево 

 

Општинските 

основни и 

средни 

училишта во 

Општина 

Берово 

 

 

Биро за развој 

на 

образованието 

 

 

Просветен 

инспекторат 

2023-

2027 

300.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донатори 

Број на обуки за 

наставници од 

основно и средно 

образование 

За 

антидискриминација 

и говор на омраза и 

антициганизам 

Извештаи и 

списоци за 

бројната состојба 

на учениците 

Роми во 

основните и 

средните 

училишта 

 

 

Извештаи на 

Општина Берово 

 

 

Извештаи од 

реализирани 

активности на 

ромските 

граѓанси 

здруженија 

Извештаи од 

просветен 

инспекторат 
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основното и 

средното 

образование 

6. Кариерно 

насочување на 

учесници Роми за 

упис на факултети 

Поголема 

информираност 

на учениците за 

можностите за 

запишување на 

факултет 

 

 

Помош пр 

насочување на 

матурантите за 

идна професија 

Општина 

Берово 

 

 

ОСУ „Ацо 

Русковски“ – 

Берово со 

дисперирани 

паралелки во 

Пехчево 

 

 

 

Ромски НВО 

 

Локални 

фирми 

2023-

2027 

100.000,00  

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донатори 

Број на запишани 

студенти Роми од 

кои соодветен % ќе 

бидат девојчиња 

Извештаи од 

Општина 

Пехчево 

 

 Вработување 

 

Бр. Мерка/Активност Очекувани 

резултати 

Надлежни 

иституции 

Време

нска 

рамка 

( од – 

до ) 

Буџет Мониторирање/Евалуација 

Буџетска 

проценка во 

МКД 

Извор Индикатор Извор 

1. Организирање на 

информативни и 

консултативни средби 

со млади и возрасни 

неработени Роми со 

локални 

работодавачи/бизниси 

агенција за вработување 

за информирање за 

можностите за 

вработување на локално 

ниво како и потребни 

квалификации за да 

можат соодветно да се 

вработат во постоечките 

Организирани 

информативни и 

консултативни 

средби со млади 

и возрасни Роми 

со 

работодавачите 

 

Изготвена листа 

на фирми 

вклучени во 

процесот 

 

Развиена дата 

база на 

Општина 

Пехчево 

 

Бизнис 

компании 

 

 

Ромски НВО 

 

 

 

Рома Ментор 

за вработува 

ње 

2023-

2027 

100.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

Број на реализирани 

средби 

 

 

Број на присутни 

млади и возрасни 

Роми од кои 50% да 

бидат жени 

 

Број на фирми 

заинтересирани за да 

го поддржат 

вработувањето на 

Ромите на локално 

ниво 

Листа на 

присутни 

 

 

Записници од 

средби 

 

Фотографии 

од средбите 
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бизниси и стопанство на 

локално ниво 

заинтересирани 

млади и возрасни 

Роми за нивно 

вработување 

2. Организирање на 

тренинзи за 50 млади 

Роми за јакнење на 

нивните вештини за 

активно барање на 

работа                  ( CV , 

интервју, мотивациско 

писмо) и да бидат 

поконкурентни на 

пазарот на трудот 

Развиена 

програма за 

тренинг 

 

Листа на 

идентификувани 

млади Роми 

 

 

 

Спроведени 

тренинзи за 

млади роми на 

локално ниво 

 

 

Најмалку 70% од 

учесниците ги 

зголемиле 

нивните вештини 

и знаења на 

активно барање 

на работата 

 

 

 

 

Општина 

Пехчево 

 

 

Рома Ментор 

за 

вработување 

2023-

2027 

80.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

Број на 

идентификувани 

млади 

 

 

Број на вклучени 

млади  

 

 

Број на реализирани 

тренинзи  

 

 

Број на учесници кои 

ги подобриле нивните 

вештини и знаења 

 

 

Бој на вклучени жени 

во програмата                

( минимум 50% ) 

Листа на 

присутни 

 

 

Записници од 

средби 

 

 

Фотографии 

3. Стекнување на 

претприемнички 

вештини и подготовка 

за отварање на 

сопствени бизнис преку 

мерката 

Самовработување со 

грант или кредит 

Организирање на 

обуки за 

проценка на 

бизнис идеите (од 

бизнис идеа до 

бизнис план) 

 

 

Рома Ментор 

за 

вработување 

 

Општина 

Пехчево 

2023 - 

2027 

  Број на лица 

вклучени на обуките 

 

Број на лица кои 

успешно ја 

искористија мерката 

,,Самовработување“ 

Листа на 

присутни 

 

 

Евалуациони 

листови 

4. Советодавна подршка 

на Претприемачи Роми 

Континуирана 

Менторска 

подршка на 

Ромските 

Бизнис 

Ментор  

2023 -

2027 

  Број на фирми кои 

добиле Менторска 

подршка 

 

Листа на 

фирми кои 

користеле 

менторска 
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бизниси за 

користење на 

можностите за 

развој на нивниот 

бизнис 

 подршка 

 

Слики од 

советувањата 

 

 Здравство 

 

Бр. Мерка/Активност Очекувани 

резултати 

Надлежни 

иституции 

Време

нска 

рамка 

( од – 

до ) 

Буџет Мониторирање/Евалуација 

Буџетска 

проценка во 

МКД 

Извор Индикатор Извор 

1. Реорганизација на 

службата за итна 

медицинска помош 

и домашно 

лекување во 

Пехчево 

Обезбедена 

редовна 

медицинска 

помош за 

домашно 

лекување во 

Пехчево и село 

Црник 

Општина 

Пехчево 

 

ЈЗУ 

„Здравствен 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

Министерство 

за здравство 

2023-

2027 

/ Општина 

Пехчево 

 

 

Министерство за 

здравство 

 

 

 

ЈЗУ „Здравствен 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ - 

Пехчево 

Функционална 

итна медицинска 

помош 

 

 

Број на извршени 

домашни посети 

во ромски 

семејства во 

Пехчево и село 

Црник 

Извештаи за 

извршени 

прегледи и 

домашни 

посети во 

ромски 

семејства во 

Пехчево и село 

Црник 

2. Обезбедување на 

постојано 

присуство на лекар 

во селската 

амбуланта во село 

Црник 

Обезбден 

постојан лекар во 

селската 

амбуланта во 

село Црник 

Општина 

Пехчево 

 

 

ЈЗУ 

„Здравствен 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

Министерство 

за здравство 

2023-

2027 

/ Општина 

Пехчево 

 

 

ЈЗУ „Здравствен 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

 

Министерство за 

здравство 

Одлука/Решение 

за обезбедување 

на постор за 

рурална 

амбуланта во 

село Црник 

 

 

Одлука/Решение 

за обезбедување 

на постојан лекар 

 

 

 

 

3. Активности за 

зголемена 

информираност за 

Зголемен степен 

на 

информираност 

Општина 

Пехчево 

 

2023-

2027 

100.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

Број на Роми кои 

редовно 

посетуваат лекар 

Извештаи од 

ЈЗУ „Здравстве 

дом Д-р Иван 
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подигање на свеста 

за рдовни прегледи 

и контроли на 

ромското 

население 

кај ромската 

заедница во 

Пехчево и село 

Црник за 

важноста од 

редовни прегледи 

 

ЈЗУ 

„Здравстве 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

 

НВО КХАМ 

 

 

НВО КХАМ 

 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донатори 

за превентивни 

прегледи 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

 

 

4. Обезбедување на 

гениколог во село 

Црник и 

патронажна сестра 

 

Обезбедување на 

бесплатни 

гинеколошки 

прегледи во 

с.Црник преку 

проект,,Мобилна 

Гинеколошка 

ординација“ 

Обезбеден 

гениколог и 

патронажна 

сестра во село 

Црник 

 

Спроведени 

прегледи на 

постарите жени и 

лица за кои биле 

проблем 

транспортните 

трошоци до 

најблиската 

Гинеколошка 

ординација 

Општина 

Пехчево 

 

ЈЗУ 

„Здравстве 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

 

НВО КХАМ 

 

НВО,,ХЕРА“ 

 

Министерство 

за Здравство 

2023-

2027 

100.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

НВО КХАМ 

 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донатори 

Обезбедување на 

гениклог и 

патронажна 

сестра 

 

Број на 

спроведение 

прегледи и 

посети 

 

 

Број на пациенти 

во дата базата на 

ангажираниот 

гениколог 

Извештај за 

бројот на 

спроведени 

прегледи и број 

на пациенти 

5. Реновирање и 

опремување на 

објекти за селска 

амбуланта во село 

Црник 

Реновирана и 

опремена 

селската 

амбуланта во 

село Црник 

Општина 

Пехчево 

 

 

ЈЗУ 

„Здравстве 

дом Д-р Иван 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

2023-

2027 

4.000.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

Министерство за 

здравство 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донации 

Донесена одлука 

за реновирање и 

опремување на 

селската 

амбуланта 

 

 

 

Изготвена 

проектна 

документација 

Извештај за 

реализираните  

проектни 

активности  

6. Обезбедување на 

редовни беспалтни 

прегледи за 

социјално 

загрозени Роми, 

пружање на 

соодветна 

Идентификувани 

социјално 

загрозени 

семејства 

 

 

Спроведени 

Општина 

Пехчево 

 

 

ЈЗУ 

„Здравстве 

дом Д-р Иван 

2023-

2027 

60.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

Министерството 

за здравство 

 

Број на посетени 

семејства 

 

 

Број на 

спроведени 

бесплатни 

Извештаи од 

здравствениот 

дом и Општина 

Пехчево 

 

 

Листа на 
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здравствена 

заштита и 

намалување на 

последиците врз 

нивното здравје 

редовни 

беспалтни 

прегледи  

Најмалку 80% од 

семејствата 

добиле навремена 

превентивна 

заштита и 

советување 

 

 

Георгиев“ – 

Пехчево 

 

Домашни и 

меѓународни 

донации 

прегледи 

 

Број на семејства 

кои добиле 

соодветна 

навремена 

превентивна 

заштита 

 

 

Број на жени кои 

добиле соодветен 

преглед 

посетени 

семејства 

Слики од 

посетите 

7. Спроведување 

недела на 

имунизација 

Спроведена 

кампања за 

редовна 

имунизација на 

децата Роми, 

проверка на 

картоните за 

имунизација и 

следење на 

патронажните 

услуги. 

Општина 

Пехчево 

 

Здравствен 

Дом 

 

 

НВО,,КХАМ“ 

Делчево 

2023-

2027 

100. 000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

НВО,,КХАМ“ 

Делчево 

Број на семејства 

опфатени со 

кампањата 

 

Опфат на деца со 

реддовна 

имунизација 

Слики од 

настани 

 

 

Листа на 

перисутни 

  

Култура 

 

Бр. Мерка/Активност Очекувани 

резултати 

Надлежни 

иституции 

Временск

а рамка ( 

од – до ) 

Буџет Мониторирање/Евалуација 

Буџетска 

проценка во 

МКД 

Извор Индикатор Извор 

1. Организирање на 8 

Април меѓународен 

ден на Ромите 

Зголемено 

промовирање на 

културните 

вредности на 

ромската 

заедница во 

Општина 

Пехчево 

 

 

Подобрување на 

Општина 

Пехчево 

 

 

Ромски НВО 

2023-2027 100.000,00 

денари 

Општина 

Пехчево 

 

 

Домашни и 

меѓународни 

донатори 

Број на 

организирани 

настани по повод 

8 Април ден на 

Ромите 

Извештаи на 

Општина 

Пехчево 

 

 

Извештаи на 

ромски НВО 
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меѓуетничкиот 

соживот и 

намалување на 

културните 

разлики помеѓу 

граѓаните 

 

 

 
Бр.01-328/2                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 финансов извештај од завршната сметка на 

OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2022 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на OУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево за 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница 

одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/15                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на  

OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2022 година 

 

 

 

Член 1 

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

ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2022 година. 

 

Член 2 

Финансовиот извештај од завршната сметка на OУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2022 

година (буџетска с-ка, самофинансирачки активности, сметка за наменски дотации 754011005790319 

програма К2 и К3), е составен дел на оваа одлука. 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-329/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 финансов извештај од завршната сметка на 

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

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 

Септември,, - Пехчево за 2022 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница 

одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/16                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

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

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

советот на општина Пехчево на седницата одржана на 01.03.2023 година донесе: 

 

 

О Д Л У К А 

за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на  

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

 

 

Член 1 

Советот на општина Пехчево го усвојува финансовиот извештај од завршната сметка на 

ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2022 година. 

 

Член 2 

Финансовиот извештај од завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2022 

година (донаторски с-ки, самофинансирачки активности, сметка за наменски дотации), е составен дел 

на оваа одлука. 

 

Член 3 

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

Пехчево. 
 

Бр.08-330/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Програма и план за контрола на популација на кучиња на територија 

на општина Пехчево за 2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програма и план за контрола на популација на кучиња на територија на општина 

Пехчево за 2023 година, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 

01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/17                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 5, став 15 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр. 95/12, 

163/13, 42/14, 44/15, 147/15 и 31/16), член 159 од Одлуката за комунален ред на општина Пехчево бр. 

07-1717/1 од 22.10.2013 год. и член 28 став (3) од Законот за заштита и благосостојба на животните  

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16) Советот на општина Пехчево 

на седницата одржана на 01.03.2023 година, донесе 

 

 

ПРОГРАМА и ПЛАН за контрола на популација на кучиња  

на територија на Општина Пехчево за 2023 година 

 

 

 Со оваа Програма за други комунални услуги, се утврдува планираниот обем на активностите 

за третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани  кучиња, кои ќе се затекнат 

на јавна површина без присуство на сопственикот. Се предвидуваат работи и работни задачи, 

активности за извршување,  динамика, услови, организација  и реализација на предвидените програма 

и план, како и предвидените средства за работа и начинот на финансирање. 

Поточно, Програмата и Планот подразбира контрола на популацијата на бездомните кучиња што 

првенствено се постигнува со стерилизација/кастрација, вакцинација, обележување и повторното 

враќање на животните на територијата од која што биле заловени или нивно вдомување и е метода од 

суштинска важност за контрола на прекумерната бројност. Се превенираат несакани раѓања, нема 

непотребни трошоци за долготрајно стационирање на животните во прифатилиштата, се избегнува 

нехуманото усмртување кое проблемот само го продлабочува. Стерилизираните - кастрираните 

кучиња повеќе не се размножуваат, се разбива појавата на глутници кои се резултат на женки во 

циклус, се урамнотежува хормоналниот статус на животните, случаите на каснувања опаѓаат за 95%. 

Кучињата се вакцинирани, прочистени од внатрешни и надворешни паразити и се здрави. Се 

воспоставува контрола на теренот при што се исклучува можноста за појава на беснило. Обележаните 

кучиња се познати на населението и имаат поголеми шанси да се вдомат. Вратени на локацијата од 

која се заловени ја чуваат локацијата од миграција на други единки со што се превенираат болести и 

зарази. „Залови - стерилизирај -  вакцинирај - врати или вдоми“ е востановена како единствена 

ефикасна стратегија и од страна на Светската Здравствена Организација. Комуналната редарска 
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служба  ќе врши контрола на терен за спроведување на обврските на граѓаните согласно Одлуката за 

комунален ред. На територијата на  општина Пехчево во моментот  200 сопственици на кучиња  

имаат регистрирано околу 550-600 кучиња, а 150-200 од нив се не' вакцинирани. Исто така, голем број 

на сопственички кучиња имаат пристап на улица и слободно се шетаат на јавни површини како 

резултат на неодговорните сопственици. 

Обврската за идентификација и регистрација на домашни миленици, мора да се исполнува. 

Проценуваме дека на територијата на општина Пехчево има околу 30 (триесет) бездомни кучиња. 

 

Планирани активности 

 

Напореден сегмент битен за постигнување на правилна контрола на популацијата на бездомни 

животни е едукација на населението и промовирање мерки за стерилизација на кучиња од страна на 

нивните сопственици во согласност со важечките законски прописи и мерки против напуштање 

животни (трајно обележување - чипирање и регистрација на кучињата од страна на сопствениците , 

едукација на сопствениците на кучиња  и  поведување прекршочна постапка од страна на 

инспекторатот  за неодговорните сопственици). 

Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина 

Пехчево е заснована на нивна перманентна контрола на подрачјето на целиот град и пошироко и ги 

предвидува следните активности: 

 Со цел за разрешување на проблемот со бездомните кучиња во општина Пехчево ќе се 

превземат низа на активности од страна на Локалната самоуправа. За тековно и нормално 

функционирање на програмата и за третирање на бездомните кучиња и нивен медицински третман,  

општината спроведе оглас  за заловување, прифаќање и третирање на бездомните кучиња и други 

нерегистрирани и регистрирани кучиња кои ќе се затекнат на јавна површина без присуство на 

сопственикот.   Во општина Пехчево со спроведување на постапка - набавка од мала вредност, со 

електронска аукција  изберена е понудата од економскиот оператор  Друштво за услуги Ветеринарна 

станица ДООЕЛ Виница,   со кој  е  склучено договор.  Ветеринарната станица ДООЕЛ Виница е 

одобрено прифаталиште од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

Прифаталиштето ќе ги врши активностите предвидени во позитивните законски прописи 

вклучително: 

 Стручен третман: 

- заловување на кучиња(со фотографирање) и нивен транспорт до прифаталиште, враќање во 

реон и вдомување; 

- лабараториско испитување на  болеста Лајшманиоза и понатамошни постапки со кучињата  

кои ќе бидат позитивни на болеста. Постапувањето со овие кучиња ќе биде во согласност со 

актуелната Годишна наредба за здравствена заштита на животните; 

- стерилизација  на кучиња; 

- идентификација и регистрација со  микрочипови и  ушни маркички со изработка на досие и  

тековен внос во ИСАХВ; 

- вакцинација против беснило и антипаразитски третман согласно актуелната Годишна наредба 

за здравствена заштита на животните; 

- престој(исхрана, вода, нега и грижа, а доколку е потребно и лекување) во прифаталиште по 

куче од  ден; 

- Еутаназијата ќе виде во согласност со позитивните законски прописи од областа на 

ветеринарното здравство. 

- Спроведување на тест за социјализација од страна на лице кое има овластување од Агенцијата 

за храна и ветеринарство. Со кучињата кои ќе бидат прогласени за опасни ќе се постапува 

согласно позитивните законски прописи од областа на ветеринарното здравство. 



 

 

     101 

- Нештетно отстранување на лешеви, нус производи и медицински отпад согласно законските 

прописи. 

 

Планирани расходи 

 

За активностите за тековната 2023 година се предвидуваат финансиски средства во висина од  

120.000,00денари утврдени  во Програмата за комунални дејности, ставка  Ј8 во буџетот на општина 

Пехчево. 

Фактичката вредност на извршената услуга ќе се утврдува периодично во присуство на претставник 

од Локалната самоуправа и избраната фирма согласно единичните цени кои се дадени во  Понудата  

на избраната фирма и бројот на кучињата кои се третирани. 

Поделени по ставки: 

1. Заловување 

2. Превоз 

3. Престој во прифаталиште по ден 

4. Ветеринарно медицински услуги(преглед, вакцинација, стeрилизација, лекување, земање 

примероци за преглед) 

5. Лабараториски преглед на болеста Лајшманиоза 

6. Спроведување на тест за социјализација на куче 1000 денари 

Составен дел на  Програмата за третман на бездомни кучиња  и други нерегистрирани кучиња 

како и регистрирани кои ќе се затекнат на јавна површина без сопственикот за 2023 година е и 

Планот  за вршење на контрола на заловените кучиња од страна на комуналните редари. 

Согласно истата се планира на секое тромесечје  да се врши заловување на бездомни кучиња  и други 

нерегистрирани и регистрирани кучиња кои ќе се затекнат на јавна површина без сопственикот на 

територијата на оштина Пехчево на следните локации.  

 

План за заловување на кучиња во општина Пехчево за 2023 година 

 

Ред. 

број 

Период (месеци) Активност Планиран 

број на 

кучиња кои ќе 

бидат 

заловени 

1 февруари, март Заловување на територијата околу депонијата, 

околу ООУ Ванчо Китанов и детската установа 7ми 

септември во Пехчево и други улици, централното 

градско подрачје, пазарот, булеварот и 

раскрсниците во Пехчево и други места. 

8 

2 април, мај, јуни Заловување на територијата околу депонијата, 

околу ООУ Ванчо Китанов и детската установа 7ми 

септември во Пехчево и други улици, централното 

градско подрачје, пазарот, булеварот и 

раскрсниците во Пехчево и други места. 

6 

3 јули, август, 

септември 

Заловување на територијата околу депонијата, 

околу ООУ Ванчо Китанов и детската установа 7ми 

септември во Пехчево и други улици, централното 

градско подрачје, пазарот, булеварот и 

6 
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раскрсниците во Пехчево и други места. 

4 октомври, 

ноември, 

декември 

Заловување на територијата околу депонијата, 

околу ООУ Ванчо Китанов и детската установа 7ми 

септември во Пехчево и други улици, централното 

градско подрачје, пазарот, булеварот и 

раскрсниците во Пехчево и други места. 

10 

   

Со донесувањето на оваа Програма и план за контрола на популација на кучиња на територија 

на Општина Пехчево за 2023 година, престанува да важи програмата за третман на бездомни кучиња, 

односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за 2023 година, бр.08-1481/1, објавена во Службен 

гласник бр.09/2022 година. 
 

Изработил:        

Светлана Стамболиска - Општински комунален инспектор  
 

 

 

Бр.01-331/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2023 година 

 

СЕ ОБЈАВУВА Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2023 година, што советот нa 

општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/18                                             Градоначалник на  

01.03.2023 год.                                                Општина Пехчево 

Пехчево             Александар Китански с.р 

_______________________________________________________________________________________ 

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на 

Р.Македонија бр 5/2002), член 30 став 1 точка 3 од Статутот на општина Пехчево (Службен гласник 

на општина Пехчево бр. 03/2021) и член 130 од Деловникот за работа на советот на општина Пехчево, 

Советот на општина Пехчево на седницата, одржана на 01.03.2023 година, донесе: 

 

 

ПРОГРАМА 

за работа на Советот на општина Пехчево за 2023 година 

 

 

 I. ОПШТ ДЕЛ 

 

Според надлежностите што се определени со Уставот на РСМ, Законот за локалната 

самоуправа, Стаутот и Деловникот за работа на Советот на општина Пехчево, Советот донесува 

Програма за работа за 2023 година. 

Во Програмата се обележани основните рамки и насоки за работа на Советот во календарската 

2023 година согласно со надлежностите кои се во ингеренции на Советот. Програмата овозможува 

транспарентност во работата на општината и е отворена за постојано проширување и дополнување 

согласно со укажувања на заинтересирани субјекти и поединци од општината.  

 

 

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ 

 

Прво тримесечие - период ЈАНУАРИ - МАРТ 2023 година 

 

 

1.Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на Општина  Пехчево за 2022 

година 

Предлагач: Претседател на Советот на Општина Пехчево 

Изготвувач: Одделение за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, информирање и 

односи со јавноста и информатичка технологија  
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2.Програма за работа на Советот на Општина Пехчево за 2023 година 

Предлагач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на   Совет на Општина Пехчево 

Изготвувач: Комисија за изготвување на Предлог – Програма за работа на Советот на Општина 

Пехчево 

 

3.Квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Пехчево за IV квартал  од 2022 

година 

Предлагач: Градоначалник на Општина Пехчево 

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања 

 

4.Информација за остварување на приходите по основ на даноци и такси за    2022 година 

Предлагач: Градоначалник на Општина Пехчево 

Изготвувач: Одделение за урбанизам 

 

 5. Завршна сметка на општина Пехчево за 2022 година  

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   

Донесува: Совет на општина Пехчево 

 

6. Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во 

општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности,  заштита на животна средина и ЛЕР 

Разгледува: Комисија за урбанизам и комунални дејности. 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: Општина Пехчево   

 

7. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 

2023 

 година 

Изработува: Одделение за инспекциски работи - Инспекторат 

Донесува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: општина Пехчево 

 

8. Завршна сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 
Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

9. Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и животна средина  

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

10. Финансиски план за работа на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2023 година 

Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира ЈКП Комуналец - Пехчево 
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11. Годишен план за јавни набавки за 2023 година на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира ЈКП Комуналец - Пехчево 

 

12. Завршна сметка на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2022 година 

Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

13. Извештај за работењето на ЈПУД ,,Равен,, - Пехчево за 2022 година 

Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 

Разгледува: Комисија за урбанизам комунални дејности и животна средина  

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

14. Финансиски план за работа на ЈПУД ,,Равен,,  - Пехчево за 2023 година 

Изготвува: ЈПУД Равен - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува; Совет на општина Пехчево 

Реализира ЈПУД Равен - Пехчево 

  

15. Усвојување на програма за одржување на јавно зеленило во општина Пехчево за 2023 

година 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности заштита на животна средина и ЛЕР 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна средина 

Усвојува:  Совет на општина Пехчево 

Реализира: Совет на општина Пехчево 

 

16. Усвојување на програма за изработка на Урбанистички планови во општина Пехчево за 

2023 година 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна                                                   

средина 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: Совет на општина Пехчево 

 

17. Програма за работа на одделението за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна 

средина и ЛЕР за 2023 година 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 

Разгледува: Комисија за урбанизам, комунални дејности и животна средина 

Усвојува:  Совет на општина Пехчево 

Реализира: Совет на општина Пехчево 

 

18. Усвојување на завршна сметка на матична библиотека ,,Кочо Рацин,, - Пехчево за 2022 

година 

Изготвува: Стручна служба при матична библиотека ,,Кочо Рацин,, -   Пехчево 
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Разгледува Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

19. Усвојување на завршна сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2022 година 

Изработува: Стручна служба при ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

20. Усвојување на завршна сметка на ОУ ДК ,,Јане Сандански,, - Пехчево за 2022 година 

Изготвува: Стручна служба при Дом на културата Јане Сандански Пехчево 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува:Совет на општина Пехчево 

       

21. Усвојување на завршна сметка на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 2022 година 

Изготвува: Стручна служба при ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

Разгледува Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

22. Усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за 

учебната 2022/2023 година 

Изготвува: Стручна служба при ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

Разгледува Совет на општина Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево  

 

23. Програма за одбележување на значајни празници и настани за 2023 година 

Изготвува: Комисија за одбележување на значајни празници и настани. 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: општина Пехчево 

 

24.Извештај за работа на Полициска канцеларија-Пехчево 

Изготвува: Одделение за внатрешни работи -Берово, Полициска канцеларија- Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: Одделение за внатрешни работи -Берово, Полициска канцеларија- Пехчево 

 

24. Советнички прашања 

  

Квартал Април - Јуни 2023 година 

 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период Јануари - 

Март 2023 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

2. Измена и дополнување на Буџетот на општина Пехчево (Ребаланс на Буџет) за 2023 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 
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3. Извештај за зимското одржување на улиците во општина Пехчево за 2022-2023 година   

Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево  

Разгледува:  Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина 

Реализира: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

4. Информација за здравствената исправност на водата за пиење во општинскиот водовод  -  

Пехчево и чешмите во излетничките места во општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево во соработка со ЈЗО  - ЗЗЗ Кочани 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

5. Извештај за работењето на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за периодот 2022 – 2023 година 

Изготвува:  ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

6. Извештај за работењето на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за периодот 2021 - 2022 година 

Изготвува: ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

Усвојува:  Совет на општина Пехчево 

 

7. Информација за состојбата со градските гробишта во општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

8. Информација за состојбата со спортската сала Јане Сандански, спорт9ки терении и објекти 

во општина Пехчево, за 2023 година 

Изготвува:  ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

9.Правилник утврдување на  критериуми, условите и постапка за  за доделување на еднократна 

парична помош за 2023 година 

Изготвува:Комисија за статут и прописи 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

10. Донесување, изменување и дополнување на урбанистичките планови во општина Пехчево во 

текот на 2023 год. Реализацијата ќе биде во текот на целата година согласно постапките за 

нивно донесување; 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални рабти и животна средина и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

Kвартал Јули - Септември 2023 година 

 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за период Април - Јуни 

2023 година; 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

2. Годишна програма за работа на ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево за учебната 2023/2024 год  

Изготвува: ООУ ,,Ванчо Китанов,, - Пехчево 
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Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

3. Годишна програма за работа на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево за 2022/2023 година 

Изготвува: ОЈУДГ ,,7 Септември,, - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

 4.  Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2023     год на 

општинските основни училишта и јавни установи 

Предлагач : Директори на општинските основни училишта и јавни установи 

Изготвувач: Општински основни училишта и јавни установи 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

5.Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со под 20 ученици и комбинирани 

паралелки во општинските основни училишта во учебната 2023/2024 година  

Предлагач : Директори на општинските основни училишта и јавни установи 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

6. Извештај за реализација на средствата приберени по основ на комунална такса за јавно 

осветлување на општина Пехчево за периодот Јануари - Јуни 2023 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

7. Годишен извештај за Јавната безбедедност на подрачјето на општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: ПС - Берово, Полициско одделение Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

8. Информација за наплата на комуналните такси во 2023 год. 

Изготвува: ЈКП Комуналец - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

9. Информација за состојбата со депонијата на територијата на општина Пехчево и предлог 

мерки за заштита 

Изготвува: Инспектор за комунални работи и заштита на животна средина во соработка со ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

10. Програма за одбележување на ,,7-ми Септември,, ден на ослободување на Пехчево за 2023 

година 

Изготвува: Комисија за одбележување на значајни настани 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

11. Советнички прашања 

 

Квартал Октомври - Декември 2023 година 

 

1. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Пехчево за периодот Јули - 

Септември 2023 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 
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Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

2. Ребаланс на Буџетот на општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: Одделение финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

3. Предлог - Буџет на општина Пехчево за 2024 година 

Изготвува : Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансии и буџет 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

4. Програма за одржување на улиците во зимски услови во општина Пехчево за 2023/2024 

година 

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

5  Давање на согласности на Предлог-Годишните планови за вработување за 2024     година на 

општинските јавни претпријатија 

Предлагач : Директори на општинските јавни претпријатија 

Изготвувач: Општински јавни претпријатија 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

6.Програма за активностите на Општина Пехчево во областа на меѓународна соработка  за 2024 

година 

 Предлагач: Градоначалник на Општина Пехчево 

Изготвувач: Одделение за меѓународна соработка , стратешко планирање, креирање политики, 

следење и ЛЕР 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

7.  Програма на активности од областа на заштита на животната средина и природата на 

Општина Пехчево за 2024 година 

Изготвува:Комунален инспектор 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

8.Програма за уредување и одржување на градско зеленило во Пехчево за 2024  година 

Изготвува:Комунален инспектор 

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

9. Измена и дополнување на Буџетот на Општина Пехчево за 2023 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

10.Буџет на Општина Пехчево за 2024 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   
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Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

11.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Пехчево за 2024 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

12.Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 2024 година 

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

13.Одлука за утврдување на висината на благајнички максимум за готовинско      плаќање од 

Буџетот на Општина Пехчевово за 2024 година  

Изготвува: Одделение за финансиски прашања 

Разгледува: Комисија за финансирање и буџет   

Усвојува: Совет на општина Пехчево 

 

14. Донесување на програма за работа на Советот на општина Пехчево за 2024 година 

Изработува: Комисија за изготвување на програма за работа на советот на општина Пехчево 

Донесува: Совет на општина Пехчево 

Реализира: Совет на општина Пехчево                             

 

 15.Советнички прашања 

 

           

III. НОРМАТИВЕН ДЕЛ 

 

Со овој дел од Програмата за работа на Советот на општина Пехчево се обработува 

нормативната дејност на Советот што треба да се извршува во текот на 2023 година. Советот ќе 

донесува нормативни акти за усогласување на постојните прописи во изминатиот период, како и 

нормативни акти што треба да се донесат од страна на Советот врз основа на прописите, што ќе бидат 

донесени во текот на 2023 година. 

 

 

IV. ЗАВРШЕН ДЕЛ  

 

За извршување на Програмата за работа на Советот на општина Пехчево се задолжуваат 

предлагачите и изготвувачите да се придржуваат на роковите утврдени со програмата. Во текот на 

2023 година Советот на општината ќе ги разгледа и сите тековни прашања што спаѓаат во негова 

надлежност согласно член 36 од Законот за Локална самоуправа. Извршувањето на Програмата на 

Советот на општина Пехчево ќе зависи од законските и пред се од финансиските предуслови на 

општината и на другите субјекти со кои се поврзани зацртаните активности од истата. 
 

 

Бр.01-332/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 Oдлука за утврдување на приоритет за учество и користење  

на средства за реализација на проектот  

“Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“ 

 

СЕ ОБЈАВУВА Oдлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за 

реализација на проектот “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“, што 

советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 година. 

 

Бр. 09-336/19                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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 РМ“бр.5/02) и член 30 став 39 од Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на Општина Пехчево 

бр.3/21), Советот на Општина Пехчево на 14-тата седница одржана на ден 01.03.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А  

за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на проектот 

“Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“ 

 

Член 1 

Советот на Општина Пехчево дава согласност за аплицирање и учество на Општина Пехчево 

во реализација на проектот “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“ 

 

Член 2 

  Проектот „Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1 “ ќе биде 

аплициран до Бирото за регионален развој - Минстерството за локална самоуправа, за добивање на 

средства од Јавен повик за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните 

подрачја и одржлив и урбан развој, развој на подрачјата со специфични развојни потреби и за развој 

на селата, од Програмата за рамномерен регионален развој за 2023 година со индикативно планирани 

средства за 2024 година. 

Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Пехчево“. 

 

Бр.08-333/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 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 сопствено учество и одобрување на финансиски средства на 

Општина Пехчево во реализација на проектот –  

“Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1” 

 

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина 

Пехчево во реализација на проектот - “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со 

крак 1”, што советот нa општина Пехчево ја донесе на 14-та седница одржана на ден 01.03.2023 

година. 

 

Бр. 09-336/20                                             Градоначалник на  

01.03.2023 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 РМ“бр.5/02) и член 30 став 39 од Статутот на Општина Пехчево („Сл.гласник на Општина Пехчево 

бр.3/21), Советот на Општина Пехчево на 14-тата седница одржана на ден 01.03.2023 година донесе: 

 

О Д Л У К А 

за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Пехчево 

во реализација на проектот - 

“Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1” 

 

Член 1 

Советот на Општина Пехчево дава согласност за одобрување на финансиски средства за 

учество на Општина Пехчево во реализација на проектот „Изградба на локални улици во село 

Чифлик, улица број 1 со крак 1“. 

 

Член 2 

 Општина Пехчево ќе учествува во проектот со сопствено кофинансирање во износ од 50%  од 

вкупната вредност на предлог проектот за развој на селата.  

 

Член 3 

 Проектот “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1” ќе биде 

аплициран до Бирото за регионален развој - Минстерството за локална самоуправа, за добивање на 

средства од Јавен повик за прибирање на предлог проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и 

урбан развој, развој на подрачјата со специфични  развојни потреби и за развој на селата- Проекти за 

развој на селата. 
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Член 4 

Средствата од член 2  на оваа одлука ќе бидат обезбедени и исплатени од Буџетот на Општина 

Пехчево за 2023 година. 

 

Член 5 

 Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Пехчево“. 
 

Бр.08-334/1                     Совет на општина Пехчево 

01.03.2023 година        Претседател 

Пехчево            Виолета Ѓорѓиевска с.р 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     114 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

С О Д Р Ж И Н А: 

 

1. Oдлука за исплата на средства од Буџетот на општина Пехчево за настраданото население 

погодено од катастрофалниот земјотрес во Турција и Сирија _________________________ 3; 

2. Oдлука за расходување на движни ствари (застарена и неупотреблива компјутерска опрема) 

од ООУ „Ванчо Китанов“ – Пехчево ____________________________________________ 4; 

3. Oдлука за расходување на движни ствари - парен котел на дрва од ООУ „Ванчо Китанов“ - 

Пехчево ____________________________________________________________________ 5; 

4. Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите на општина Пехчево и работа на КЕМ 

за 2023 година _______________________________________________________________8; 

5. Заклучок за не утврдување на цените на услугите што ги дава ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево и износот на надоместокот на трошоците за престој, што паѓа на товар на 

родителите __________________________________________________________________ 13; 

6. Одлука за усвојување на извештај за работа на Полициска канцеларија - Пехчево за 2022 

година _____________________________________________________________________14; 

7. Одлука за усвојување на деветмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 30.09.2022 година _________________________21; 

8. Одлука за усвојување на дванаесетмесечен извештај за финансиското работење на ЈКП 

,,Комуналец,, - Пехчево од 01.01.2022 до 31.12.2022 година _________________________30; 

9. Одлука за усвојување на Завршната сметка на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 2022 година 

___________________________________________________________________________38; 

10. Одлука за усвојување на Извештај за извршени работи во ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево за 

период јануари - декември 2022 година __________________________________________39; 

11. Одлука за давање согласност на Статут на ЈКП ,,Комуналец,, - Пехчево - пречистен текст_59; 

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

Пехчево____________________________________________________________________74;  

13. Одлука за усвојување на Локален акциски план за инклузија на Ромите во Пехчево за период 

2023-2027 _________________________________________________________________ 76;  

14. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на OУ ДК ,,Јане 

Сандански,, - Пехчево за 2022 година ___________________________________________ 88; 

15. Одлука за усвојување на финансов извештај од завршната сметка на ОЈУДГ ,,7 Септември,, - 

Пехчево за 2022 година ______________________________________________________ 93; 

16. Програма и план за контрола на популација на кучиња на територија на општина Пехчево за 

2023 година ________________________________________________________________ 99; 

17. Програма за работа на советот на општина Пехчево за 2023 година __________________ 103; 

18. Oдлука за утврдување на приоритет за учество и користење на средства за реализација на 

проектот “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 1“ _________111; 

19. Одлука за сопствено учество и одобрување на финансиски средства на Општина Пехчево во 

реализација на проектот - “Изградба на локални улици во село Чифлик, улица број 1 со крак 

1” _______________________________________________________________________ 112; 

 

_______________________________________________________________________________________ 


