
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

Godina 11 broj 14 
^e{inovo-Oble{evo 

31.12.2015 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Програмата за управување со 
отпад на територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2016 

година 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за управување со отпад на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за 2016 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2323/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 19 став 1, точка 2 

од Законот за управување со отпад (Службен 

Весник на Република Македонија бр. 68/2004, 

71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 

124/2010,  51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15 

и 146/15), Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година ја донесе следната: 
 

Godi{na programa 
(2016 godina) za upravuvawe so 

otpad 
 Voved 
 Ostvaruvawe na celite koi se 
definirani so planot za upravuvawe so 
otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
vo periodot od 2016 do 2020 godina, a koi 
se odnesuvaat kon nadminuvawe na 
tekovnite problemi so otpadot i 
voveduvawe na soodveten na~in na 
upravuvawe so otpadot, }e bara {irok 
obem na akcii koi }e treba da bidat 
prevzemeni vo tekot na planskiot period. 
So ogled na toa deka se raboti za 
relativno kratok period od pet godini, 
akciite koi }e se prevzemat, kako i 
merkite koi }e se sprovedat, treba da 
pottiknat itni podobruvawa na 
postojnata situacija so upravuvaweto so 
otpadot ili da bidat osnova za akciite 
koi bi se prevzemale podocna. 
 Pri definirawe na aktivnostite 
koi se planiraat da se prevzemat vo 2016 
godina, najte{kiot element be{e da se 
izdvojat prioritetite i da se prilagodat 
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na realnite mo`nosti na op{tinata. 
Treba da se napomene deka tekovnite sub-
standardni uslovi i praksa vo 
upravuvaweto so otpadot se golema pre~ka 
vo pribli`uvaweto kon evropskite 
direktivi od ovaa oblast, kako i 
zadovoluvawe na barawata na zakonskite 
regulativi. 
 Programata za 2016 godina e 
organizirana soglasno prethodno 
definirani planski celi i planski akcii 
i istata pretstavuva implementaciona 
programa za realizacija na planot, so ~ija 
realizacija se o~ekuva zna~ajno 
podobruvawe na upravuvaweto so otpadot 
na krajot od planskiot period. 
Programata za upravuvawe so otpadot vo 
Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
izrabotena soglasno ~lenovite 18, 19 i 21 
od Zakonot za upravuvawe so otpad. 
 

 Programa za 2016 godina 
 
 Strategiska cel br.1 
 Voveduvawe na sistem za sobirawe 
na otpad na del zgolemen za   10% - 20%  od  
teritorijata  na Op{tina ^e{inovo-
Oble{evo 
 Osnoven  uslov za soodvetno 
upravuvawe na komunalniot cvrst otpad e 
celosnata pokrienost na teritorijata i 
naselenieto vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo so uslugata za sobirawe, 
transport i deponirawe na ovoj vid otpad. 
Poradi toa kako glaven prioritet za  
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
definirana ovaa cel. Opfatenosta na 
naselenieto so uslugata za sobirawe na 
otpadot iznesuva okolu 70%, a 
opfatenosta na ku}ite 62,8%. Od aspekt 
na javnoto mislewe za ovaa aktivnost, 
sogleduvawata na op{tinata se deka 
postoi zainteresiranost za vklu~uvawe na 
novi doma}instva od naselenite mesta koi 
ne se opfateni vo postojniot sistem za 
sobirawe i transport na otpadot. 

Sega{nata sostojba vo odnos na 
pokrienosta so ovoj vid na komunalna 
usluga e: opfatenosta na naselenieto 
iznesuva 70%, a opfatenosta na ku}ite 
62%.   
 Definirana akcija za 2016 godina e 
da se postigne pokrienost na   70% - 80% 
od naselenieto. 
 Soglasno podatocite od 
JPKD"Oble{evo", deneska so ovaa 
komunalna usluga se pokrieni 1250 
subjekti ili okolu  4500 `iteli. 
 Planirano e zgolemuvawe na 
opfatot za okolu 10% ili na krajot od 
godinata opfatenosta da iznesuva vkupno  
70% - 80% od naselenieto. Toa zna~i kon 
postojniot sistem da se priklu~i barem 
u{te edno naseleno mesto koe ne e 
opfateno so uslugata za sobirawe na smet, 
odnosno novi 50-100 doma}instva ili 
okolu 300 `iteli. 
 Iskustvata i tekovnite praktiki 
pri realizirawe na vakva aktivnost 
poka`uvaat deka prvite sadovi za 
sobirawe na otpadot treba da bidat 
nabaveni od strana na JPKD"Oble{evo" i 
da se podelat na novovklu~enite 
doma}instva, a dokolku dojde do nivno 
o{tetuvawe ili kra`ba, {tetata da bide 
nadomestena od strana na doma}instvata. 
 
 Strategiska cel br.2 i 3 
 Regionalen pristap vo 
upravuvaweto so otpad za Isto~en region- 
definiran vo NPUO 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo del 
od regionalniot sistem za upravuvawe so 
otpadot 
 
 Regionalniot pristap vo re{avawe 
na upravuvaweto so otpadot, spored 
NPUO e edinstven na~in za sozdavawe na 
odr`liv sistem za upravuvawe so otpadot. 
Definiranite prioriteti na dr`avno 
nivo od aspekt na za{tita na `ivotnata 
sredina se re{avawe na upravuvaweto so 
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komunalniot cvrst otpad i re{avawe na 
problemot so netretirawe na otpadnite 
komunalni vodi. Kako prv ~ekor za 
realizacija na ovaa strate{ka cel vo 2014 
godina be{e izrabotena fizibiliti 
studija za regionalno upravuvawe so otpad 
za Isto~niot region. 
 Definirana akcija za 2016 godina e: 
 U~estvo na op{tinata vo izrabotka 
na plan za regionalno upravuvawe so 
otpad 
 Sekako deka za realizacija na ovaa 
cel }e bide potrebno da se vlo`at 
maksimalni napori, koi pred se treba da 
bidat naso~eni kon donesuvawe na odluki 
za u~estvo na sekoja od op{tinite koi 
pripa|aat na regionot i kon realizacija 
na tie odluki. 
 Vo tekot na 2015 godina be{e 
donesena odluka za zatvorawe na 
postoe~kata op{tinska deponija Bukeski 
dol vo 2016 godina, a otpadot vo treba da 
se nosi na deponijata vo Ko~ani. 
 
 Strategiska cel br.4 
 Voveduvawe na povtorna upotreba i 
reciklirawe na reciklabilen otpad 
 
 Iako regionalniot pristap e 
definiran kako edinstveno re{enie za 
upravuvawe so otpadot, sekoja op{tina bi 
trebalo da napravi po~etni ~ekori vo 
voveduvaweto na povtorna upotreba i 
reciklirawe nareciklabilniot otpad. 
Na~inot na tehni~ko re{enie treba da se 
definira za op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, kako vo sledniot period da se 
prevzemaat ponatamo{nite ~ekori za 
realizacija na ovaa cel. 
 Vo 2015 godina, od strana na 
Dru{tvoto za upravuvawe so otpad od 

pakuvawе Еко-Пак Хит Кочани беа дадени 

метални контејнери за собирање на пластика, 

а исто така беа спроведени и неколку акции за 

собирање на стара хартија. 

 Definiranata akcija za 2016 godina 
e: 
 Izrabotka na studija za tehni~ko 
re{enie na nivo na op{tina 
 So ovaa studija bi se definirale 
lokaciite, potrebnata oprema i 
potrebniot personal za realizacija na 
ovaa strategiska cel i bi se izrabotil 
podetalen plan vo fazno voveduvawe na 
primarnata selekcija, sobirawe, 
transport, procesirawe i proda`ba na 
reciklabilnite materijali. 
  
 Strategiska cel br.5 
 Soodveten tretmat na 
biograzgradliviot otpad 
 
 Za 2016 godina  se predvideni 

slednite aktivnosti za realizacija na 
ovaa cel. 
 -kampawa kaj naselenieto za 
kompostirawe na otpadot i 
iskoristuvawe na komposot. 

 
Strategiska cel br.6 

 Затворање на општинската 

депонија Букески Дол 

 
 Postojniot na~in na deponirawe na 

otpadot одвај gi zadovoluva и основните  
najelementarni standardi za  deponirawe. 
Vo tekot na 2014 godina se izvr{i 
ograduvawe na deponijata, izgradba na 
stra`arska ku}i~ka i izgradba na 
platform so cisterna za perewe na 
gumite na voziloto za smet. Isto taka vo 

tekot na 2014 и 2015 godina se izvr{i 

sreduvawe i nabivawe vo sloevi na 

otpadot na deponijata, а согласно 

донесената одлука за затворање на 

општинската депонија akcii za 2016 godina 

ќe бидат: 

  

 Машинско средување на 

депонијата 

 Машинско набивање 
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 Покривање со земја и 

тампонски материјал и 

повторно машинско набивање 

 
 Strategiska cel br.7 
 Podigawe na javnata svest kaj 
naselenieto 
 
 Realizacijata na aktivnosta za 
zgolemuvawe na opfatot na naselenieto 
so uslugata za sobirawe, podignuvawe i 
transport na cvrstiot komunalen otpad e 
vo zavisnost od u~estvoto na naselenieto. 
Poradi toa e predvideno pred da se 
pristapi kon realizacija na navedenata 
aktivnost da se sprovede kampawa za 
podignuvawe na javnata svest za 
korisnosta na ovoj vid na usluga. 
 So cel uspe{na realizacija na ovaa 
akcija planirana e slednata akcija koja }e 

se realizira vo 2016 godina: 

 Kampawa za voveduvawe na uslugata 
za podignuvawe, transport i deponirawe 
na otpadot 
 Akcijata }e bide realizirana 
preku slednite aktivnosti: 

 Priprema na kampawata 

 Sproveduvawe na kampawata 

 Analiza na ostvarenite 
rezultati 

 
 Strategiska cel br.8 
 Implementacija na monitoring i 
informirawe 
 
 Izrabotkata na Planot i 

Programata za 2016 godina za upravuvawe 

so cvrstiot otpad vo Op{tina ^e{inovo-
Oble{evo pretstavuva samo po~etna faza 
vo eden dolgoro~en proces za voveduvawe 
na integralnoto upravuvawe so otpadot. 
Vo tekot na planskiot period mo`e da se 
o~ekuva deka potrebite i okolnostite vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo povrzani 
so upravuvaweto so otpadot }e se 
promenat i poradi toa e neophodno planot 

koj }e bide usvoen od strana na Sovetot na 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo, bide 
predmet na kontinuiran monitoring i 
kontrola, kako i kontinuirano 
informirawe za realizacija na Planot. 
Kontinuiraniot monitoring }e ovozmo`i 
realno sogleduvawe na postignatite 
rezultati, odnosno }e osigura deka 
celite, akciite i merkite predvideni za 
realizacija na Planot seu{te se validni. 
Pokraj ova, soglasno zakonskata 
regulativa sekoja op{tina treba da go 
informira M@SPP za sostojbite vo 
op{tinata so upravuvawe so otpadot. 
  
Akcii koi se planirani za realizacija vo 

2016 godina se: 

 Popolnuvawe na formulari od 
strana na site u~esnici vo upravuvaweto 
so otpad 
 Sledewe na indikatorite 
 

Preodni i zavr{ni odredbi 
 So finansiska poddr{ka na 
[vajcarskata agencija vo op{tinata vo 
2012 godina se implementira proektot 
Forumi vo zaednicata. So mnozinstvo na 
glasovi od gra|anite se odlu~i 
finansiskite sredstva dobieni preku 
proektot da bidat nameneti za 
zajaknuvawe na kapacitetite na 
komunalnoto pretprijatie, odnosno 
nabaveno e vozilo za smet i 1000 br. kanti 
za otpadoci, so {to se zgolemi 
kapacitetot na komunalnoto pretprijatie 
i se podobrija uslugite koi se izvr{uvaat 
od nivna strana, a so toa i opfatenosta na 
naselenieto so uslugite za sobirawe na 
smet koi gi sproveduva JPKD “Oble{evo” 

 

Planirani aktivnosti za 2016 
godina 
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Бр.08-2350/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                            

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Програмата за изработка на  

Урбанистички Планови (за село), 
Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени и 

дополнувања на  урбанистички 
планови за 2016 година на 

подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за изработка на  Урбанистички 

Планови (за село), Урбанистички 

Планови вон населено место, ЛУПД и 
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измени и дополнувања на  

урбанистички планови за 2016 

година на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-2324/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

   Врз основа на член 20 став 1,  
од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ“ 

бр.199/2014,44/2015 I 193/2015),  и 

член 21 став 1 точка 7 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(“Сл.гласник на општина Чешиново-

Облешево“ бр.6/2005), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден: 

29.12.2015 година  донесе: 

 

 ПРОГРАМА 
за изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – 
Планска документација, и 

урбанистичко проектна  

документација за 2016 год.на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 

 

 I.  ВОВЕД 

Урбанистичкото планирање е 

континуиран процес со кој се врши 

уредување и хуманизација на 

просторот , заштита и унапредување 

на животната средина и природата, 
како и зголемување на вредноста на 

земјиштето.  
Во процесот на 

децентрализацијата, економскиот 

развој на општината  зазема 

значајно место во надлежностите на 
локалната самоуправа. 

Имајки во предвид дека 

општина Чешиново-Облешево е 
рурална општина потребно е во 

идниот период  да се преземат мерки 

и насоки за економски   развој на 
истата.   

 Како приоритет овде би 
произлегла потребата од развој на 

малото стопанство и лесната 
индустрија. 

Поради ова, постојаните 

иницијативи од правни и физички 
лица и согледувањата на потребите 

на општината од урбаното 

планирање, а со цел да се овозможи 
изградба на индивидуални градби и 
стопански комплекси, согласно 

законските регулативи се изработи 
годишна  програма за изработка на 

урбанистички планови,(за село), 
урбанистичко-планска 

документација  и урбанистичко-
проектна документација за 2016 

година на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево. 

 За секоја конкретна изработка 

или измена и дополнување на 
Урбанистичките планови предвидени 

во Програмата ќе бидат донесени 

поединични Одлуки во кои ќе бидат 
детално опишани податоците и 

условите под кои ќе се спроведе 

изработката, односно измените и 

дополнувањата на УП. 
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II. АКТИВНОСТИ 

       Урбанистички план за село  

За селата на подрачјето на 
Општина Чешиново-Облешево за кои 

нема изработено урбанистички 
планови, потребно е да се изработат 

урбанистички планови за село 

согласно член 12 од Законот за 

просторно и урбанистичко 
планирање(Сл.Весник на РМ 

бр.199/14). 

Во општина Чешиново-
Облешево за 2016 год. предвидена е 

изработка на УП за село за следните 

населени места: 
 

Изработка на Урбанистички 
план за село: 

 

                                Урбанистички 
план за село  
    

1  Урбанист

ички 
план за 

село 
Теранци   

буџет на општина  

2  Урбанист

ички 
план за 

село 
Кучичин

о  

буџет на општина  

3  Урбанист

ички 

план за 

село 
Бурилче

во 

буџет на општина  

4  Урбанист

ички 

план за 

село 
Уларци 

буџет на општина  

5  Урбанист

ички 

план за 

село 

Жиѓанци 

буџет на општина  

6.  Урбанист

ички 
план за 

село 

Лепопел

ци 

буџет на општина  

7.  Урбанист
ички 

план за 

село 
Новосел

ани  

буџет на општина  
 

9.  Урбанист

ички 

план за 
село 

Облешев
о  

буџет на општина  

 

10

. 

Урбанист

ички 
план за 

село 
Чешинов

о  

буџет на општина  

 

11
. 

Урбанист
ички 

план за 
село 

Соколар

ци  

буџет на општина  
 

12

. 

Урбанист

ички 

план за 
село 

Чифлик  

буџет на општина  

 

13

. 

Урбанист

ички 

план за 

село 

буџет на општина  
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Бања  

14

. 

Измени 

и 

дополну

вања на 

УП за 

с.Облеш
ево за 

КП5136 

и 

КП5135 

Буџет на општина 

                          
            ЛУПД Локална 

урбанистичка планска 

документација 

 
ЛУПД за 

пречистител

на станица 

на фекална 
канализација 

за с.Чифлик 

 
самофинансира

ње 

 

ЛУПД за 

пречистител
на станица 

на фекална 
канализација 

за с.Бања 

         

самофинансирање 

 
ЛУПД за 

пречистител
на станица 

на фекална 

канализација 

за с.Уларци 

         
самофинансирање 

ЛУПД за 

бунар за 
водоснабдув

ање на 

с.Уларци 

         

самофинансирање 

 

ЛУПД за 

пречистител

 

на станица 

на фекална 

канализација 

за с.Теранци 

 

 

ЛУПД за 
пречистител

на станица 

на фекална 

канализација 
за 

с.Соколарци 

 

ЛУПД за 

пречистител
на станица 

на фекална 
канализација 

за 
с.Спанчево. 

 

ЛУПД за 

пречистител
на станица 

на фекална 
канализација 

за 
с.Облешево 

 

ЛУПД за 

пречистител
на станица 

на фекална 

канализација 
за с.Жиганци 

 

                

Планови во постапка  
1.   Буџет на 

општина 
1 УП с. Облешево 

Урбан единица 

1, дел од блок 
5 

 

 

самофинансир

ање 
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2 УП с. Облешево 

-дел од блок 4- 

КО облешево 

 

 

Буџет на 

општина 

   
3 УП с. Облешево 

, дел од блок 

Б2 (помеѓу дел 

од железничка 

пруга „Штип –
Кочани“ , дел 

од крак на ул. 
„М.Тито“,дел од 

ул.„М.Тито“, ул. 
„М.Тито“, 

ул.Р.Симеонов“
и дел од ул. 

„Г.Прличев“ 

Буџет на 
општина 

4 УП за с. 
Облешево за 

локалитет  ;-дел 

од  блок„Б-1“-

(помеѓу дел од 

ул.„Роза 
Петрова“, дел од 

ул.„Сремска“,  

дел од 

ул.„Глигор 

Прличев“ и дел 

од ул„Браќа 
Ставреви“ 

Буџет на 
општината 

5 ЛУПД на КП 

бр.3228 и КП 

3229 за 

локалитет м.в. 

„Турски 

Гробишта“ за 
„Бањолошки 

рекреативен 

Центар со 

третман за 

рехабилитација 
и реанимација“ 

КО Бања.  

Буџет на 

општина  

 
 

 

 

 

6 

 

 

 

УПС за с. 

Чешиново  -дел 

од блок 3 – 

измени и 

дополнувања 

(после новото 
игралиште) 

Буџет на 

општина  

 

 

 

 

7 УПС за с. 

Чешиново  -дел 

од блок 1 – 

измени и 
дополнувања 

(Старо 

игралиште) 

Буџет на 

општина  

 

 
 

 

8  
 

 

УПС за с. 
Чешиново  -дел 

од блок 4 – 
измени и 

дополнувања 
(индуструја) 
 

Буџет на 
општина 

 
 

 
 
 

        
 

Убанистички план вон 

населено место  
Со Програмата се предвидува 

изработка на урбанистички планови 
вон населено место по потреба за 

плански опфат, за подрачјето на 
општина Чешиново-Облешево кои не 
се опфатени со урбанистички 

планови, на локалитети од интерес 

за општината и локалитети на кои ке 

можат да бидат реализирани барања 

на заинтересирани физички и 

правни лица, прифатливи за 

општината.  

Со овој план се уредува 

намената и начинот на користење на 

просторот , како и условите за 

градење на комплекси и градби вон  
населени места.   

 



Стр. 12 br.14                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2015god. 

 

 
IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Убанистички план вон 

населено место 

Урбанистички план вон 
населено место во м.в.„Курија“КО 

Сококларци 
Урбанистички план вон 

населено место во м.в.„Дрма“КО 

Сококларци 

Урбанистички план вон 
населено место во м.в.„Шопка“КО 

Сококларци 

Урбанистички план за вон 
населено место м.в„ Прстен“ КО 

Чифлик 

Урбанистички план вон 
населено место  во м.в„Горица“КО 

Соколарци 
Урбанистички план вон 

населено место во  м.в„Курилово“ КО 
Сколарци 

Урбанистички план вон 

населено место во м.в„ Стара 
Река“КО Облешево 

За КП 1354/1, П=66.167м2 

Урбанистички план вон 
населено место во м.в„ Стара 
Река“КО Чифлик 

За КП 1419 , П=65.000 м2 
За КП 1419/1, П=69.310м2 

За КП1419/3 ,П=1.414м2  
За КП 1419/7, П=230 м2 

              КО Врбица  
-КП 888 мв Голем Голак 

КО Соколарци 

-КП37 м.вГолак 

-КП3 мв Мали Вршац 

КО Спанчево вон град 
КП117 мв Варварицал 

КП282 мв Боговиште 

КО Бање 
КП1 м.в Грбава Чука 

КП9 м.в Шугова Скала 

 

Локална урбанистичка планска 

документација  

Со локална урбанистичка 
планска документација може да се 

врши уредување на просторот со 
определување на градежна парцела 

вон плански опфат за градби од 

втора категорија согласно Законот за 

градење, освен за градби со намена 
домување.  

Секоја иницијатива за 

изработка на Локална урбанистичка 
планска документација ,поднесена 

од заинтересирани правни и 

физички лица, ќе биде разгледана, а 
прифатените предлози ке се вградат 

во програмата за изработка на 
урбанистички планови.  

 
II  

Програмата за изработка на 

урбанистички планови се финансира 
од буџетот на Општина Чешиново-

Облешево и од заинтересирани 

правни и физички лица , чиј што 
програмски барања и подрачје на 
интерес се прифатливи за 

општината.  
Реализацијата на плановите од 

Програмата ќе зависи од 
обезбедените финансиски средства 

од страна на општината и од 
заинтересираните правни и физички 

лица.  

Средствата за изработка на 

урбанистички планови за 2016 год. 

Изнесуваат 3.000.000,оо денари.  
Програмата може да се 

дополнува согласно планираните 

активности и настанатите потреби , 
како и позитивно одговорените 

барања на заинтересирани лица.  
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III  

Програмата влегува во сила 

осмиот ден од обајвувањето во 
„Службен гласник на Општина 

Чешиново-Облешево, а ќе се 
применува од 01.01.2016 год. 

 
Бр.08-2352/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                             

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Програмата за јавна чистота 
на територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2016 

година 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за јавна чистота на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2322/1         Општина Чешиново-Облешево 

30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 12 од Законот 
за јавна чистота (Службен весник на 
Република Македонија бр.11/2008, 
64/2009, 88/2010, 114/2010, 23/2011, 
53/2011, 80/2012, 163/2013), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 29.12.2015 
година ја донесе следната: 
 

П Р О Г Р А М А 
За одржување на јавната чистота на 
подрачјето на Општина Чешиново-

Облешево за 2016 година 
 

Со оваа програма се утврдуваат 
работите за одржување на јавната 
чистота во Општина Чешиново-
Облешево, односно планирање и 
димензионирање на работната рака и 
механизацијата која е на располагање и 
која треба да се набави и тоа: 

 
- Вид и обем на работите што треба да 

се извршат, финансиските средства, 

временските рокови за извршување, 

динамиката, начинот на вршење на 

работите, одржување на постоечките 

и поставување на нови соодветни 

задови за фрлање отпадоци на 

јавните површини и отворените 

простори пред јавните објекти 

 Согласно одредбите од Законот за 
јавна чистота, одржувањето на јавната 
чистота, собирањето на сметот и 
чистењето на снегот во зимски услови се 
дејности од јавен интерес од локално 
значење и претставува обврска на 
единиците на локалната самоуправа. 
 Одржувањето на јавната чистота е 
континуиран процес кој обезбедува трајно 
и квалитетно чистење на јавните 
површини, на отворените простори на 
јавните објекти и на дворните површини 
на колективните објекти. 
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 Одржувањето на јавната чистота 
на јавните површини го врши ЈПКД 
“Облешево”. 
 Потекло и вид на сметот на јавните 
површини 
 Според начинот на живеење и 
работење на луѓето, одржувањето на 
јавната чистота е условено од следните 
фактори: 
 -Густината на населението 

-Градскиот сообраќај 
-Станбениот простор 
-Културните навики на населението 
-Стандардот 
-Самодисциплината на граѓаните 
-Придржување на позитивните 

прописи 
 
 Од овие фактори е условен и 
степенот на загаденост на ЈПП начинот и 
динамиката на одржување на истата. 
 1.Секојдневен смет 
 А) обичен уличен смет 

-кутии од цигари и кибрити, 
отпадоци од цигари 

-искористени билети, хартија од 
разни пакувања 

-останати отпадоци од сличен 
карактер 
 Б)Отпадоци од возила кои 
настануваат: 
 -при превоз на разновиден 
материјал (градежен материјал, овошје, 
зеленчук и технолошки материјал) 
 -при товарање и растоварање на 
разни стоки 
 -при собирање на домашен смет 
 -при косење на тревни површини 
 В)Загадување од атмосферата 
 -загадување од чад, прав 
 -индустриски оџаци 
 -гасовите од моторните возила 
 Г)При интензивно врнење на 
дождови 
 -наноси од земја, песок, лисја и 
друго 

 2.Сезонски смет 
 Се појавува сезонски и обично го 
има два вида 
 -лисја од дрвјата, земјоделски 
отпад, суви гранки и слично 
 -песок, згура и ситен камен кој во 
зимски период служи за посипување на 
ЈПП, површини заради намалување на 
лизгавоста кој по престанокот на 
мразевите и снеговите треба темелно да 
се отстрани 
 

Категоризација на ЈПП за 
утврдување на редоследот на чистење 
по денови во месецот 
 

За изработка на организациониот 
план за чистење на ЈПП еден од важните 
фактори е категоризацијата на ЈПП. 
Категоризацијата на ЈПП зависи од : 
населеноста на населеното место, 
распоредот на работните и станбените 
објекти, интензитетот на сообраќајот. 
 Имајки го во предвид искуството од 
претходните години ја предлагаме 
следнава категоризација: 
 
 I Категорија 
 Населено место Облешево и 
населено место Чешиново на главните 
улици кои се со густа фрекфенција на 
движење ќе се чистат еден пат во 
неделата, а работите ќе се изведуваат 
рано наутро. 
 
       II  Категорија 
 Густо населени улици во 
населените места Спанчево, Соколарци, 
Чифлик и Теранци со густа фрекфенција 
на движење. Работите ќе се изведуваат 
еден работен ден во неделата. 
 Работите од овие две категории ќе 
се изведуваат наутро со исклучок во 
зимски периоди при поголеми врнежи на 
снег и појава на ноќни мразеви. 
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 Во зимски период кога паѓањата од 
снег се поголеми од 15см во колку 
работниците кои ја одржуваат чистотата 
на Јавните и Прометните површини ќе 
работат во населените места на 
општината и ќе ги извршуваат следните 
работи: 
 -Отварање на пешачки премини 
 -Отварање на пешачки патеки по 
улиците 
 -Целосно чистење на мостовите 
 -Чистење и празнење на уличните 
корпи 
 

       III  Категорија 
 Густо населени улици во 
населените места со послаб градски 
промет и луѓе, односно споредните  
улици во населено место Облешево и 
населено место Чешиново. Работите ќе 
се изведуваат два дена во месецот. 
 
           IV Категорија 
 Густо населени улици во 
населените места со послаб градски 
промет и луѓе, односно споредните улици 
во населените места Спанчево, 
Соколарци, Чифлик и Теранци, како и 
сите останати населени места во 
општината Кучичино, Новоселани, 
Лепопелци, Бања, Бурилчево, Жиганци и 
Уларци. Работите ќе се изведуваат еден 
работен ден во месецот. 
 Миењето на ЈПП се врши рачно со 
црево. Работата се извршува еднаш 
месечно 7 пати во годината по 
завршувањето на зимските месеци. 
 V Категорија 
 Во оваа категорија спаѓа: 
изнесување на песок, кал лисја по поројни 
дождови. 
     
 Повремени работи 
 Како повремени работи се јавуваат 
пречистување на ЈПП по барање на 
органите на Локаланата самоуправа за 

време на државните празници, по барање 
на инспекциските служби и друго. Овие 
работи се извршуваат надвор од 
планираната програма. 
 Во програмата за одржување на 
ЈПП за 2016 година се предвидени 
следните активности: 
 -Површини кои служат како приоди 
во колективните станбени згради 
 -Расчистување на диви депонии 
 -Слободните површини кои не се 
наменети за промет на сообраќај 
 
I- va  Kategorija 
Metewe na javni i soobra}ajni povr{ini 

i ulici, dva dena vo nedelata od 07-11~.  

Red.br.                            Ime na 
povr{inata 

                         
m2 

  

1. centralnite ulici vo 
nas.mesto Oble{evo 

444 

4.700 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^e{inovo 

4.000 

 

II- ra  Kategorija 
Metewe na javni-soobra}ajni povr{ini  i 

ulici eden den vo nedelata od 07-11~: 

Ime na povr{inata                                         
m2 

 

 1. centralnite ulici vo nas. 
mesto Span~evo 

4000 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto Sokolarci 

3000 

3. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^iflik 

3000 

4. centralnite ulici vo 
nas.mesto Teranci 

3000 

 

III - ta  Kategorija 
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         Metewe na javni-soobra}ajni  
povr{ini  i ulici dva dena vo mesecot         

                                             od 07-11~ 

 

Red.br.                       Naziv na 
povr{inata 

         m2 

1. Sporedni ulici vo nas. 
mesto Oble{evo 

6000 

2. Sporedni ulici vo nas. 
mesto ^e{inovo 

4000 

 
IV- ta Kategorija 
Ulici od koi se sobiraat otpadoci so 
ra~ni kolici eden den vo                                                       
mesecot 08-15~.  

Red.br. Naziv na povr{inata m2 

1. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Span~evo  

3000 

2. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Sokolarci 

3000 

3. Ostanati ulici vo nas. 
mesto ^iflik 

2000 

4. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Teranci 

2000 

5. Ulici vo nas.mesto 
Ku~i~ino 

4000 

6. Ulici vo nas.mesto 
Novoselani 

1000 

7. Ulici vo nas. mesto 
Lepopelci 

1000 

8. Ulici vo nas. mesto 
Bawa 

3000 

9. Ulici vo nas.mesto 
Buril~evo 

3000 

10. Ulici vo nas. mesto 
@iganci 

3000 

11. Ulici vo nas. mesto 
Ularci 

3000 

 За квалитетно извршување на 
работните задачи неопходна е обнова на 
садовите за собирање на смет од ЈПП, 
набавка на опрема и средства за работа. 
Во 2016 година планирана е набавка на: 

  

Р.бр.     Опис 

 

Количина 

1 Пластични улични 
корпи за смет  

250 

2 Илични корпи за 
сме 

50 

3. Метални 
контејнери 

40 

5. Специјално 
возило за метење 

на ЈПП 

1 

6. Специјални 
контејнери за 

селекција на 
отпад 

5 

 

Пластичните улични корпи за смет ќе 
се постават во сите населени места. 

Уличните корпи за смет ќе се 
постават по главните улици во 

населените места. 

Контејнерите ќе се постават 

соодветно во секое населено место. 

 

П Р Е Г Л Е Д 

На непосредни извршители на 

Програмата 
  

red.b
r 

RABOTN
O MESTO 

Broj na 
izvr{it
eli 

1 Referent 
po 
komunalna 
higena 

  1 

2 ^ista~i   4 
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na Javno 
prometni 
povr{ini 

 Vkupno:   5 

  

 Za odr`uvawe na javnata ~istota 
se pla}a nadomestok. 

 Visinata na nadomestokot ja 
utvrduva Sovetot na op{tinata vo 
zavisnost od izgradenosta, uredenosta 
na javnite povr{ini i potrebata-obemot 
za odr`uvaweto na javnite povr{ini vo 
op{tinata.  

 
 Planirani prihodi 

  1.Doma}instva 

-Stanbena povr{ina  

po 20 den od 
doma}instvo 

            -dvorna povr{ina      

  2.Pretprijatija 

 -Rabotni prostorii  

Po 50 den.,od 
pretprijatie 

-Dvorna povr{ina    

                                                                
VKUPNO:             

 

За реализирање на Програмата 

предвидени се следните извори на 
средства. 

 

1.  Preku cenata na 
smetot za odr`uvawe na 
JPP             

50.000,oo 
denari 

 2.Preku Buxet na 
Op{tina ^e{inovo-

Oble{evo   za odr`uvawe 
na JPP.      

50.000,oo 
denari 

3.Preku op{tokorisna 
rabota 

20.000,oo 
denari 

 Vkupno: 120.000,oo 
denari 

 

 Предвидените приходи од 

домаќинствата и претпријатијата за 
реализирање на програмата се 

земени како да се наплатени во 
целост. 

 Програмата за јавна чистота ќе 

се спроведува од страна на ЈПКД 

Облешево. 

 Повлекувањето на средствата 

од Буџетот на Општина Чешиново-

Облешево ќе се врши врз основа на 
склучен договор со Општина 

Чешиново-Облешево по доставени 

месечни ситуации од страна на ЈПКД 
„Облешево“ и спроведен надзор од 

општината. 

 Инспекцискиот надзор над 

спроведувањето на Програмата за 
јавна чистота ќе врши комуналниот 
инспектор. 

 Влегување во сила на 

Програмата за јавна чистота на ЈПП 
на општина Чешиново-Облешево 

 Програмата за јавна чистота на 
ЈПП на општина Чешиново-Облешево 

за 2016 година влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на донесување 
и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 За непочитување на 

Програмата за јавна чистота  важат 
одредбите од Законот за јавна 

чистота. 

Бр.08-2353/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Програмата за  

уредување на градежно земјиште 

на територија на општината за 
2016 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата 
за уредување на градежно земјиште 

на територија на општината за 2016 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2321/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 95 точки 1 
и 4 од Законот за градежно земјиште 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 15/2015, 98/2015 и 
193/2015),  36 став 1 точка1 од 

Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр 5/2002) и член 21 

став1 точка 8 од Статутот на 
општина Чешиново Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново Облешево бр 6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 29.12.2015 година ја донесе 

следната:  
 

П Р О Г Р А М А 

за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на 
општина Чешиново - Облешево 

за 2016 година 

 
  Оваа програма  преставува 

континуитет  на превземените 

активности  за уредување на 
градежното земјиште од претходните 

години и се базира на досегашното 
искуство во спроведување на 

урбанистичките планови  и 
потребите за планско уредување на 
просторот на територијата на 

општина Чешиново Облешево. 
  

Со оваа Програма се 

уредува: 
I.Просторот кој е предмет на 
уредување; 

II.Обемот на работите за 
подготвување и расчистување на 

градежното земјиште; 
III.Обемот и степенот на опремување 

на градежно земјиште со објекти на 
основната и секундарната 

инфрастукѕура; 

IV.Изворите за финансирањена 

Програмата; 

V .Пресметување на трошоците за 
уредување на градежното земјиште; 

VI.Висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште и 
неговата распределба; 

VII.Начин на распределба на 

средствата за финансирање за 
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изградба  и одражување на 

инфраструктурата; 

VIII.Средства наменети за изработка 
на урбанистички планови и средства 

за изработка на документација за 
изградба на инфрастуктурни 

објекти; 

IX.Динамика на изврашување на 

Програмата; 
X. Преодни завршни одредби; 

 

       
I.  ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА 

УРЕДУВАЊЕ 

Како простор кој е предмет на 
уредување се смета градежното 

изградено и неизградено земјиште 
на подрачјето на Oпштина 

Чешиново- Облешево кое е опфатено 
со Урбанистички план, урбанистичко 
планска документација и 

урбанистичко проектна 
дикументација.          

 

II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА 
ПОДГОТВУВАЊЕ И 
РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ  
 

Под обем на работите за 
подготвување и расчистување на 

градежното земјиште се подразбира:  
II-1. Подготвителни работи и  

II-2. Расчистување на градежното 

земјиште.  

  
 
 II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ  
Под подготвителни работи се 

подразбира:  
- Оформување на геодетска 

документација.  

-Извршување на основни 

геомеханички испитувања за 

градежни парцели каде ќе се градат 

објекти од комуналната 

инфраструктура.  
    
 
 II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
Расчистувањето на градежното 

земјиште на градежните парцели е 
со цел да се изврши  опремување на 

градежната парцела со објекти од 

комуналната инфраструктура.  
Под расчистување на градежно 

земјиште на градежната парцела се 

смета:  

- Решавање на имотно правните 
односи.  
- Решавање на станбените прашања 

на сопствениците кои живеат или 
вршат дејност како физичко лице во 

објектите што се уриваат.  
-Уривање на постојните градежни и 
други објекти на градежното 

земјиште (градежна парцела) и 
селидба на сопствениците со 

пренесување на покуќнината и 

опремата, уривање на објектите со 
транспорт на материјалот од 
уривањето до депо.  

     
 III.  ОБЕМ  И СТЕПЕН НА 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА 

ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Под обем на опремување на 
градежното земјиште се подразбира 

изградба на објекти на 

инфраструктурата, заради непречен 
пристап до градежната парцела од 

јавен пат поставување: водоводна, 

канализациона (фекална и 

атмосферска), нисконапонска 
електрична, ТТ и друга мрежа со 

приклучоци до градежната парцела. 
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Опремувањето на градежното 

земјиште може да биде извршено 

целосно или делумно, во минатиот 
период или во моментот кога се 

уредува. 
Под степен на опремување на 

градежното земјиште се подразбира 

степенот на опременост на 

земјиштето со објекти од 
комуналната инфраструктура за 

задоволување на заедничката и 

индивидуалната комунална 
потрошувачка, до границите на 

градежната парцела. 

Степенот на уреденост на 
градежното земјиште може да биде 

основен, повисок или понизок од 
основниот. 

 
III-1 Основен степен на 
уреденост претставува 
опременост со :  
- изградба на непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат;  

- изградба на електрична мрежа;  

- изградба на водоводна мрежа и  

- изградба на фекална канализација.  
 
 
III-2 Дополнителна опременост 
на земјиштето:  
- изградба на ПТТ мрежа;  
- изградба на улици, тротоари, 

паркинзи, пешачки патеки и други 

површини (јавно зеленило,   детски 

игралишта, спортски терени и др.) 

согласно урбанистичките планови;  

- изградба на атмосферска 

канализација и  
- изградба на јавно осветлување.  

 

III-3 Опремување со објекти од 
комунална инфраструктура во 

границите на градежната 

парцела:  

- Уредувањето на градежното 

земјиште во границите на 

градежната парцела со комунална и 
сообраќајна инфраструктура и 

партерно уредување го врши 
корисникот на 

земјиштето(инвеститор).   

- Проектирањето и изградбата на 

инфраструктурната мрежа за висок 
напон, друга инсталација и објекти, 

трафостаници или учеството во нив, 

корисникот на земјиштето го 
регулира согласно енергетската 

согласност издадена од 

Електростопанство – ЕВН. 
- Доколку изградените објекти од 

комуналната инфраструктура 
остануваат во границите на 

градежната парцела на корисникот и 
под објектите што ќе ги гради, 
корисникот на земјиштето мора да 

побара писмена согласност од 
надлежниот општински орган, кој 

дава согласност по мислење од 

соодветното комунално 
претпријатие. Трошоците за заштита 
на тие објекти ги сноси корисникот 

на земјиштето.  
- Трошоците за преместување на 

постојните објекти од комуналната 
инфраструктура што пречат за 

изградба и користење на објектите 
што ги сноси корисникот на 

земјиштето, со исклучок на 

трошоците за преместување на 

постојните инфраструктурни 

инсталации што пречат за изградба и 
користење на објектите изградени 

без согласност на надлежниот 

општински орган.  
Трошоците за расчистување на 

градежното земјиште и 

геомеханичките испитувања ги сноси 

корисникот на земјиштето. Исто 
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така, корисникот на земјиштето е 

должен да ги надомести на 

Општината, порано направените 
трошоци за расчистување на 

градежната парцела.  
 

 IV  . ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА и 

           V. ТРОШОЦИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  

ЗА  УРЕДУВАЊЕ             НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 
 
 
 Програма за 

урбано 
планирање,  
Општина 
Чешиново-
Облешево во 
2015година.  

 

                              
ПРИХОДИ 

                      

1
. 

 Средства од 
продажба на 
градежно 
земјиште 

  
16.800.000,0

0 

2
. 

 Средства од 
надоместок за 
уредување на 
градежно 
земјиште од 
корисници на 
земјиште за 
изградба на 
објекти  

      
  200.000,00 

                                                                       
Вкупно: 

 
17.000.000,0

0 
                             

                            
                          
РАСХОДИ 

 

1
. 

Уредување на 
градежно 
земјиште 

1.000.000,00 

 -Експропријација 
на градежно 
земјиште 

 

 -Надзор на 
изведбата на 
градежни објекти 

 

 -Геодетски услуги 
(протоколи, 
нумерички и 
ажурирани пологи) 

 

 -Геомеханички 
испитувања 

 

2
. 

Уредување на 
простор во 
рурални 
подрачја 

800.000,00 

3
. 

Уредување на 
градежно 
земјиште 
(капитални 
трошоци) 

3.000 000,00 

 -Изработка на 
проектна 
докумeнтација за 
инфраструктура 
Изработка на 
улици во дел од 
Урбан блок 4(мало 
стопанство – 
помегу улица 
М.Тито ,крак на 
улица Јоаким 
Крчовски , Јоаким 
Крчовски и ново 
проектирана улица 
бр „1“ 
-околчување 
обележување на 
улица со 
изработка на 
долен строј на 
патот кој се состои 
од следниве 
улици: 
1.Крак на улица 
Јоаким Крчовски 
со должина од 
околу  Л=130м 
2.Улица бр „1“ со 
должина од 
околуЛ= 230 метри 
3.Улица бр „2“ со 
должина од околу 
Л=350м 
4.Улица бр„3“ со 
должина од околу 
Л=110м 
Сите се со ширина 
10м 

 

4
. 

 Изградба на 
системи за 
водоснабдување 

150.000.000,
00 

 -Изградба на 
водоснабдителен 
систем во 
с.Облешево,с.Чиф
лик, с.  Чешиново 
и с.Улрци 

 

5
. 

Изградба на 
системи за 
одведување и 
пречистување на 
отпадни води  

140.000.000,
00 

 -Изградба на 
фекални 
канализации на 
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територија на 
општина за 
с.Спанчево,  дел  
од 
с.Облешево,с.Чиф
лик  с.Соколарци  
с.Бање,с.Уларци и 
с. Теранци 
с.Бурилчево 

6
. 

Изградба и 
реконструкција 
на локални 
патишта и улици 

21.000.000,0
0 

 -Асфалтирање на 
улица ул.„Стамен 
Јакимов“  и Кемал 
Билалов и  
ул.„Богатин Вучков 
с.Теранци, 
ул.„Брегалничка“  
и Сремска“ 
.с.Бање, крак на 
ул„Маршал Тито“  
с.Соколарци ул 
Христијан 
тидоровски 
Карпош 
с.Чешиново и  
ул„Маршал Тито 
с.Чифлик „Страшо 
Ербапче“с.Спанчев
о ул„Гичо 
Стојчев“с.Кучичин
о 

 

 -Тампонирање на 
пат  

 

 -Реконструкција на 
улица  

 

7
. 

Паркови и 
зеленила 

1.000.000,00 

 -Уредување на 
простори пред 
згради и 
реконструкција на 
зелени површини 

 

 -Подигнување и 
реконструкција на 
нови зелени 
површини 

 

8
. 

Други комунални 
услуги 

50.000,00 

 -Рушење на 
бесправно 
изградени објекти 

 

 -Рушење на стари 
објекти склони на 
паѓање 

 

   
                                                        

Вкупно: 
190.850.000,

00 
   
 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА 
РАСПРЕДЕЛБА  

 
Наплатата на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште ќе 

се пресметува по зони и тоа по 

населени места: 
I.Зона-Чешиново,Облешево, 

Чифлик и Уларци 

II.Зона- Соколарци, Спанчево, 
Бања и Теранци  

III.Зона-Бурилчево, Кучичино, 

Жиганци, Новоселани, 
Лепопелци и Врбица 

                                           
   I. Зона                 II. Зона                   III.Зона 

Геодетска работа                            
30ден/м2              25ден/м2            17,5ден/м2              
Проектирање                                  
50ден/м2              40ден/м2                30ден/м2                   
Пробивање на ул.со механ           
80ден/м2              60ден/м2            32,5ден/м2          

Изградба на ел. Мрежа                 
150ден/м2           100ден/м2               75ден/м2 

 
ВКУПНО:                                        
310ден/м2           225ден/м2             155ден/м2 
 

 
-Висина на надоместок на 
локации во сопственост на 

граганите: 

 
А)Индивидуални станбени згради 

 

   I. Зона  6 Евра x 61=366ден/м2 
  II. Зона 5 Евра x 61=305ден/м2 

  III.Зона 4 Евра x 61=244дем/м2 

 

Б)Деловен простор и 

индивидуални дуќани 
 

   I. Зона  16 Евра x 61=976ден/м2 

  II. Зона    8 Евра x 61=488ден/м2 

  III.Зона   6 Евра x 61=366дем/м2 
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В)Индустриски и производни 

објекти 
 

   I. Зона    5 Евра x 61=305ден/м2 
   II. Зона    3 Евра x 61=183ден/м2 

  III.Зона   1 Евра x 61= 61дем/м2 

 

Г)Селско стопански објекти 
 

   I. Зона  1.0 Евра x 61=61,0ден/м2 

   II. Зона 0.5  Евра x 61=31,0ден/м2 
  III.Зона 0.25 Евра x 61=15,0дем/м2 

 

Д)Административни објекти 
 

   I. Зона  3 Евра x 61=183ден/м2 
   II. Зона  2 Евра x 61=122ден/м2 

  III.Зона  1 Евра x 61=61дем/м2 
 
Ѓ)Времени објекти 

 
   I. Зона  20 денари од м2-месечно 

   II. Зона  15 денари од м2-месечно 

  III.Зона  10 денари од м2-месечно  
       
  За  уредување градежно земјиште 

надвор од опфатот  на населените 
места  во Општина  Чешиноцво -  

Облешево ке се наплаќа 
надоместокот  за уредување како во 

населеното место во која 
катастерска општина се наоѓаат  

објектите. 

 

-Начин на пресметување на Нето 

Корисна Површина (НКП) 
  

Во  услови кога не се реализираат 

објектите на комуналната 
инфраструктура,согласно степенот 

на планирана уреденост, трошоците 

за уредување на градежно земјиште 

се пресметуваат врз основа на 

новата корисна поврашина што ќе се 

гради која е збир на нето 

поврашините на подовите на сите 
простории во објектот,согласно 

заверен основен проект и анекс на 
основниот проект помножен со 

следниве коефициенти: 

 

1.Станбени објекти 
 

-станбени простори,                                                                                  1,0 

-станбени простории со висина до 
2.50м         

поткровен простор                  0,2    

-лоѓија затворена од три страни                                                                
0,4 

-подлоѓија затворена од две страни                                                          
0,3        

-балкони, тераси                     0,2 
-заеднички проодни тераси, пасажи                                                           
0,2 

-помошни простории, остава за 
гориво, котлара, визба               0,3 

-трафостаница од 35Кв во објектот и 

  надвор од објектот                   0,3 
-складишен простор и заеднички  
комуникации                              0,3 

-стражарници, управител, простории 
за одмор                                     0,5    

-паркиралошта и гаражи             0,1  
          

   
2.Деловни ,јавни и производни 

објекти 

  

 -простории            1,0 

 -магацини             0,5    
 -помошни простории,остава за 

гориво,котлара                           0,3 

 -трафостаница до 35 Кв во 
објект и надвор од објектот              

0,4 

 -складишен простор и 

заеднички комуникации              0,5 
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 -паркиралишта и гаражи 0,1        

 -лоѓија затворена од три 

страни                                 0,5 
 -подлоѓија затворена од две 

страни                                0,3 
 -балкони, тераси        0,4 

 -отворен наткриен простор 0,3 

 

3.Други објекти 
-катна гаража                        0,05 

-спортски покриени објекти    0,5            

-спортски откриени објекти                                                                         
0,3    

-бензински пумпи,гасни станици и                                                     

Базни станици за 50% од поврашина 
на локација                          1,0    

-отворени пазаришта  за 30% од 
поврашината на локција       1,0 

-базени                                 0,2 
-трафостаница над 35 Кв      1,0          
 

           4.За објектите од група  на 
клси на намена Г-производство, 

дистрибуција и сервиси:  

 
 -Г1 тешка и загадувачка индустрија                                                        
0,05 

 -Г2 лесна и незагадувачка 
индустрија                  0,05 

 -Г3 сервиси                0,05 
 -Г4 стовариште          0,05 

 
     5.За бензнска пумпна станица 

и нејзини придружни содржини 

(продавници, кафетерии и 

ресторани, авто сервиси,авто 

салони, помошни простории) 
 

-продажни простории на бензинските 

пумпни станици                            1,0 
-услужни простории на бензинските 

пумпни станици                           1,0 

                     

         6.За објектите од групата на  

класа на намени Б 5- 

угостителски и туристички 

комплеси,хотелски комплеси и 
одмаралишта, и за објекти од 

група на класи на намени А 4-
хотел, мотел, планинарски дом и 

ловен дом: 

 -сите простории      0,05 

            
            7. За детски градинки 

,пензионерски домови и домови 

за стари лица  
            -сите простории   0,05    

  

Во новата корисна површина што ке 
се гради согласно заверена проектна 

документација не се пресметуваат 
поврашините на: 

 -инсталационите канали  
 -окната на лифтови 
 -окна на врати 

 -отворени паркиралишта 
 -подземни резервоари 

 -објекти заштитени како 

културно наследство  
 
За објектите од групата на класа на 

намена Б5- со височина над 32 ката , 
висината  на трошоците за 

уредување на градежното земјиште 
се пресметуваа на 27% од вкупно 

пресметаната површина. 
За агро берзи и откупно 

дистрибутивни центри или пазари, 

висината на трошоците за уредување 

на градежното земјиште се 

пресметува на 50% од вкупно 
пресметаната површина. 

 

Подрум-претставува ниво на 
објектот кој е целосновкопан во 

земјата или цоклето на приземјето е 

од 1м над теренот, а кај закосените 
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терени до 65 см страничните 

површини да се вкопани. 

Приземје-претставува ниво на 
објектот над подрумот или котата на 

подот да е на висина од 0-1м над 
теренот доколку нема подрум. 

Спрат- ниво на објектот над 

приземјето 

Поткровје-ниво на објектот над 
последниот кат кој е делумно или во 

целост изграден внатре во кровната 

конструкција и е наменет за 
становање илидруга намена чија 

најголема чиста висина на наѕидокот 

на краевите е до 1,5м, а на 
средината од дел до 2,50м.За овие 

поткровја се врши наплата за 
надоместок 20%.За поткровја со 

повисоки надѕидоци на краевите над 
1,5м се пресметува надоместок  
измегу поткровје и кат.  

 
Во корисна побрашина не се 

пресметува поврашина на ѕидови 

идруги конструктивни 
елементи,инсталациони канали,окна 
за лифтови, скали тремови, ниши на 

врати и настрешници, базени, 
отворени тераси, паркиралишта  и 

отворени спортски 
игралишта.Пресметаната вкупна 

НКПсе намалува за (1-3%) за малтер 
на ѕидовите. 

Доколку инвиститорот учествува во 

финансирањето на изработка на дел 

од УП, дел од средтвата дадени за 

финансирање УП ке му се прифатат 
во надоместокот за уредување на 

градежно земјиште, но не повеке од 

50% од висината на вредноста. 
 

Уредување на градежното земјиште е 

изградба на објекти на комуналната 

инфраструктура, заради 

обезбедување на непречен пристап 

до градежната парцела од јавен пат, 

поставување на водоводна, 
канализациона (фекална и 

атмосферска), електрична, ПТТ и 
друга инсталација со приклучоци до 

градежната парцела.  

 Планирање, проектирање и 

изведување на инфраструктурата со 
која се уредува градежното земјиште 

се  врши според урбанистичките 

планови ( Урбанистички планови за 
село ,Урбанистички планови вон 

населено место и техничко 

урбанистичка документација). 
 За уредување на градежното 

земјиште инвеститорот плаќа 
надоместок за уредување на 

градежното земјиште. 
За висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, се 

склучува  Договор за регулирање на 
надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 

форма, директно помеѓу корисникот 
на земјиштето од една страна и 
Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 
документација и извод од 

урбанистички план и согласности.  
           Надоместокот за уредување 

на градежното земјиште се 
пресметува и ќе се наплатува од 

инвеститорите како за целосно 

уредено градежно земјиште, а 

целосното уредување на градежното 

земјиште општината ќе го изврши по 
исполнување на правните и 

техничките услови за тоа и 

обезбедување на материјални 
средства, односно  по изготвување 

на проектната документација за 

инфраструктурните објекти, 

изготвување и реализација на 
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геодетски елаборати за 

експропријација, како и наплата на 

поголем дел од средствата од 
надоместокот за уредување на 

градежното земјиште од делот 
односно Урбаниот блок кој е предмет 

на уредување, а по претходно 

планирање на  инфраструктурните 

објекти со годишната програма за 
уредување на градежното земјиште. 

 Во надоместокот за уредување 

на градежното земјиште, односно во 
објектите на комуналната 

инфраструктура кои треба да ги 

изгради општината, не е земено 
предвид обезбедување на 

електрична енергија од 
дистрибутивната мрежа, односно 

изградба на електрична мрежа, што 
треба да го обезбеди дистрибутерот 
на електрична енергија, и изведба 

на ПТТ мрежи што е обврска на 
операторите на 

телекомунакационите услуги, со што 

општината нема обврска да гради 
електрична и ПТТ мрежа.  Во 
надоместокот за уредување на 

градежното земјиште не се земени 
предвид и приклучните такси за 

инфраструктурните објекти (такса за 
приклучок на електричната мрежа и 

добивање на електроенергетска 
согласност, такси за приклучок на 

водоводната и канализационата 

мрежа и др.), кои се обврска на 

инвеститорите. Начинот, условите и 

висината на таксата, односно 
правата и обврските за 

приклучување на инфраструктурните 

објекти инвеститорите ги договараат 
со субјектите кои стопанисуваат со 

истите. 

 

Средствата од надоместокот за 

уредување на градежното земјиште 

се приход на општината кој се 
користи исклучиво наменски за 

уредување на градежното земјиште. 
    

VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ЗА  ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТА 

За висината на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште, се 
склучува Договор за регулирање на 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 
форма, директно помеѓу корисникот 

на земјиштето од една страна и 
Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 
документација и извод од 
урбанистички план и согласности.  

    Во случај кога опремувањето 
на градежното земјиште е завршено 

во предходниот период, за целосно 

уредено градежно земјиште, 
корисникот на земјиштето плаќа 
надоместок до висината на реалните 

трошоци за уредување - целосен 
надоместок.  

Во случај кога градежното земјиште 
се доуредува (кога е изградена 

основната инфраструктурна мрежа, а 
на неа треба да се доизгради 

секундарна инфраструктурна мрежа) 

корисникот на земјиштето е должен 

да инвестира во нејзината изградба.  

Во случај кога градежното земјиште 
делумно ќе се уредува или воопшто 

не се уредува, корисникот на 

земјиштето плаќа надоместок до 
висината на трошоците за делумното 

уредување на земјиштето - делумен 

надоместок или воопшто не плаќа 

надоместок.   
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   Надоместокот за уредување на 

градежно земјиште може да се 

наплатува и по принцип на одложено 
плаќање, на еднакви месечни рати.  

При наплатување на 
надоместокот за уредување на 

градежното земјиште во случај 

на легализација (каде има 

донесено УПС) на веќе изградени 
објекти плаќањето ќе се врши на 

12 (дванаесет) еднакви месечни 

рати, без оглед на висината на 
надоместокот.  

Во поглед на одложено плаќање, 

присилна наплата, каматата и 
застареноста на обврската за 

плаќање ќе се користи 
клаузулата од Договорот помеѓу 

Инвеститорот и Органот на 
Општината надлежен за 
уредување на градежно 

земјиште. 
 

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАНОВИ И   СРЕДСТВА ЗА 
ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ГРАДЕЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ  

Општината ја финансира 
изработката на УП за село,УП вон 

населено место и изработка на 
техничка документација за 

инфраструктурни објекти. 

Во изработката на претходно 

наведената документација може да 

се вклучат и заинтересирани правни 
и физички лица според важечката 

законска регулатива. 

 
IX. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ 

НА ПРОГРАМАТА  

Динамиката на извршувањето ќе 

зависи од остворените правни и 

технички услови, како и од приливот 

на средствата од надоместокот за 

уредување на градежното земјиште и 
другите средства.  

Опремувањето на земјиштето се 
врши по добивање на  Одобрение за 

градење на објекти од комуналната  

инфраструктура.  

 
X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ  

1. За спроведување на оваа 
Програма надлежен е 

Градоначалникот на општина 

Чешиново - Облешево.  
2. Градоначалникот на општина 

Чешиново - Облешево е должен за 
прераспоредувањето на средствата 

на работите од една во друга 
позиција во износ до 5 % да го 
информира Советот на општина 

Чешиново - Облешево, а за поголемо 
прераспоредување на средства 

одлука мора да донесе Советот на 

општина Чешиново - Облешево.  
3. Оваа Програмата влегува во сила 
со денот на нејзиното донесување а 

ќе почне да се применува од 
01.01.2016 година. 

Програмата ќе се објави  во Службен 
гласник на Oпштина Чешиново - 

Облешево.  
  
Бр.08-2312/1                      Совет на 
29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 



Стр. 28 br.14                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2015god. 

 

 
IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката  за висина на 
стапките за наплата на  

Данок на промет на недвижности 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

висина на стапките за наплата на 

Данок на промет на недвижности, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-2326/1         Општина Чешиново-Облешево 

30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член член 22 од 

Законот за Даноците на имот 
(Службен весник на Р.М. бр.61/04, 

92/07, 102/08, 53/2011, 84/2012, 
188/2015, 154/2015 I 192/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за висина на стапките за наплата 

на Данок на промет на 
недвижности 

1.На остварениот промет на 

недвижности се плаќа Данок на 

промет на недвижности. 

2.Стапката на Данокот на 
промет на недвижности изнесува 3%  

3.Доколку се јави разлика 

помеѓу пријавената и утврдената 

(проценетата) вредност, секогаш се 

зема поголемата вредност. 

4.Одлуката влегува во сила со 
денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево, а истата ќе се применува 

од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 
 

Бр.08-2320/1                      Совет на 
30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката  за висина на 

стапките за наплата на Данок на 
наследство и подарок 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
висина на стапките за наплата на 

Данок на наследство и подарок, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-2325/1         Општина Чешиново-Облешево 

30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 
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Врз основа на член член 16 од 

Законот за Даноците на имот 

(Службен весник на Р.М. бр.61/04, 
92/07, 102/08, 53/2011, 84/2012, 

180/2013, 154/2015 и 192/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за висина на стапките за наплата 
на Данок на наследство и 

подарок 

 
 1.Основа на Данокот на 

наследство и подарок претставува 
пазарната вредност на наследениот, 

односно на подарок  примениот имот 
во моментот на настанувањето на 
даночната обврска, намалена за 

долговите и трошоците што го 
товарат имотот кој е предмет на 

одданочување. 

 
 2.Стапките на данокот на 
наследство и подарок се различни во 

зависност од наследниот ред и тоа: 
 -за обврзник од втор наследен 

ред се пресметува по стапка од 3 %; 
 -за обврзник од трет наследен 

ред или обврзник кој не е во 
сродство со оставителот по стапка од 

4%. 

 

3.Доколку се јави разлика 

помеѓу пријавената и утврдената 
(проценетата) вредност, секогаш се 

зема поголемата вредност. 

 
4.Одлуката влегува во сила со 

денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе се применува 

од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 

 
Бр.08-2319/1                      Совет на 
30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката  за висина на 

стапките за наплата на Данок на 

имот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
висина на стапките за наплата на 

Данок на имот, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2327/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член член 3, 4 и 

5 и член 6, точка 4 од Законот за 
Даноците на имот (Службен весник 

на Р.М. бр.61/04, 92/07, 102/08, 

53/2011, 84/2012, 188/2013, 

154/2015 и 192/2015), Советот на 
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општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

29.12.2015 година ја донесе 
следната: 

 
 О  Д  Л  У  К  А 

за висина на стапките за наплата 

на Данок на имот 

 
1.Данок на имот се плаќа на 

недвижен имот, освен за имот кој е 

ослободен од плаќање во согласност 
со Закон. 

2.Стапката на данокот на имот 

од точка 1 на оваа Одлука изнесува 
0,10%. 

3.Обврзникот на данокот на 
имот за станбена зграда или стан, во 

кој живее со членовите на 
семејството има право на 
намалување на пресметаниот данок 

во висина од 50% и изнесува 0,05%. 
4.Одлуката влегува во сила со 

денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 
 

Бр.08-2317/1                      Совет на 
30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката   

за наплата на комунални такси за 

користење на улиците со 

патнички, товарни моторни 
возила, автобуси, специјални 

возила и мотоцикли 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 

користење на улиците со патнички, 
товарни моторни возила, автобуси, 

специјални возила и мотоцикли, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2328/1         Општина Чешиново-Облешево 

30.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 2, став 2 од 

Законот за комунални такси ( 
Службен весник на Р.М. бр.61/04, 

64/2005, 92/2007, 123/2012, 
154/2015 и 192/2015), а во 

согласност со член 3, став 1, точка 9 

и член 20 тарифен број 9 од истиот 

закон, Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година ја 

донесе следната: 
 

 О  Д  Л  У  К  А 

за наплата на комунални такси за 

користење на улиците со 

патнички, товарни моторни 
возила, автобуси, специјални 

возила и мотоцикли 
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 1.За користење на улиците со 

патнички, товарни моторни возила, 

автобуси, специјални возила и 
мотоцикли се наплатува комунална 

такса и тоа: 
- за патнички возила до 1.000 

кубика..................................70 ден. 

- за патнички возила од 1.000 до 

1.300 кубика.......................100 ден. 
- за патнички возила од 1.300 до 

1.500 кубика.......................130 ден. 

- за патнички возила од 1.500 до 
1.800 кубика.......................400 ден. 

- за патнички возила над 1.800 

кубика................................600 ден. 
- за товарни возила по тон 

носивост.............................130 ден. 
- за автобуси и други возила што 

служат за превоз на 
патници..............................700 ден. 
-за специјални возила...........70 ден. 

-за сите видови мотоцикли.....70 ден. 
 2.Наплатата на таксата ја врши 

органот надлежен за регистрација на 

возилата и ја уплатува на соодветна 
уплатна сметка во рамките на 
трезорската сметка за општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Одлуката влегува во сила со 

денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 

 
Бр.08-2316/1                      Совет на 

30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката   

за  наплата на комунални такси 

за фирма, односно назив на 

деловна просторија 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 
фирма, односно назив на деловна 

просторија, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2330/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на Законот за 
Комунални такси (Службен весник  

на Р.М. бр. 61/2004, 64/2005, 

92/2007, 123/2012, 154/2015 и 

192/2015), а во согласност со член 
3, став 1, точка 1 и член 20 тарифен 

број 1 од истиот закон, Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

29.12.2015 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за наплата на комунални такси за 

фирма, односно назив на 

деловна просторија 
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 1.Комунални такси се плаќат за 

секоја фирма, односно назив на 
деловна просторија. 

2.Комуналните такси се 
плаќаат според следната тарифа: 

 - Деловни простории на 

физички лица кои вршат дејност                

2.000,оо ден.; 
 -Деловни простории на 

физички лица кои вршат дејност, а 

данокот го плаќаат во паушален 
износ                                               

500,оо ден.; 

 -Деловни простории на 
трговските друштва и другите правни 

лица од областа на производството, 
прометот и услугите, освен за 

продавници, киосци, деловни 
единици и слично за кои таксата 
изнесува 2.000,оо ден.                 

6.000,оо ден.  
  3.Одлуката влегува во сила со 

денот на  објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 
 
Бр.08-2318/1                      Совет на 

30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката  за наплата на 

комунални такси за користење на 

простор пред деловни објекти за 

вршење на дејност 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 
користење на простор пред деловни 

објекти за вршење на дејност, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2332/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 64/2005, 
92/2007, 123/2012, 154/2015 и 
192/2015) а во согласност со член 3 

став 1 точка 3 од истиот Закон и 
Тарифен број 3, Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.12.2015 година ја 

донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси 

за користење на простор пред 
деловни објекти за вршење на 

дејност 

 

Член 1 
За користење на простор пред 

деловни објекти за вршење на 
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дејност се утврдува комунална такса 

од метар дневно 5  (пет) денари. 

 
Член 2 

Наплатата на таксата ја врши 
органот надлежен за издавање на 

одобрение за вршење на дејност и ја 

уплатува на соодветна уплатна 

сметка во рамките на трезорската 
сметка на општината. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на  објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево, а истата ќе се применува 

од 01.01.2016 година до 31.12.2016 
година. 

 
Бр.08-2313/1                      Совет на 

29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката  за 

наплата на комунални такси за 
користење на музика во јавните 

локали 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 

користење на музика во јавните 
локали, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2331/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 64/2005, 

92/2007, 123/2012, 154/2015 и 

192/2015) а во согласност со член 3 
став 1 точка 5 од истиот Закон и 

Тарифен број 5, Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година ја 

донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За наплата на комунални такси 

за користење на музика во 
јавните локали 

 

Член 1 

За користење на музика во 
јавните локали се утврдува 

комунална такса во износ од 

3.300,00 денари (три илјади и триста 
денари) годишно. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на  објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе се применува 
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од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 

 
Бр.08-2314/1                      Совет на 
29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката  за 

наплата на комунални такси 

за поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од 

деловните згради 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 

поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од 

деловните згради, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2329/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 61/2004, 64/2005, 

92/2007, 123/2012, 154/2015 и 
192/2015) а во согласност со член 3 

став 1 точка 6 од истиот Закон и 
Тарифен број 6, Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година ја 

донесе следната: 
 

О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси 
за поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 

деловните згради 
 

Член 1 
За поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 
деловните простории се утврдува 
комунална такса годишно и тоа: 

-за физички лица кои вршат 
дејност ......700,00 денари 

-за правни лица од областа на 

производството, прометот и 
услугите.......1.300,00 денари. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на  објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2016 година до 31.12.2016 

година. 
 
Бр.08-2315/1                      Совет на 

30.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Програмата за социјална 

заштита за 2016 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата 
за социјална заштита за 2016 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2364/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 11 од 

Законот за социјална заштита 
(Службен весник на Република 

македонија бр.79/2009, 36/2011, 
51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 

38/2014, 44/2014, 116/2014, 

180/2014, 33/2015, 72/2015, 
150/2015 и 173/2015), член 22 точка 

7 и 9 и член 39 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), и врз основа 

на Мислењето од Министерството за 

труд и социјална политика бр.10-

11399/2 од 18.12.2015 година, 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година  ја донесе 

следната: 

 
ПРОГРАМА 

За социјална заштита за 2016 
година 

 

 I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 Општина Чешиново-Облешево 
во остварувањето на својата 

надлежност од областа на 

социјалната заштита, работи 
согласно важечката законска 

регулатива и подзаконските акти  

донесени од државата и локалната 
самоуправа. 

 Социјаланата заштита, 
специфичните потреби на 

населението и начинот на 
остварување на социјалната заштита 
се уредува врз основа на Законот за 

социјална заштита, Програмата за 
остварување на социјалната 

заштита, Националната Програма за 

остварување на социјалната 
заштита, Законот за локална 
самоуправа, Законот за семејство, 

Законот за просторно у урбанистичко 
планирање и други закони од оваа 

област. 
 Со донесување на Програмата 

за заштита, Советот на општина 
Чешиново-Облешево има за цел 

поедини категории на семејства да 

добијат соодветен третман и заштита 

од социјален ризик, совладување на 

овие ризици како и спречување на 
дивијантни појави и однесувања. 

 

 II.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 Врз основа на Законот за 

локална самоуправа (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.5/2002) член 22 точка 7, 
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општините имаат надлежност да ја 

спроведуваат социјалната заштита 

во следните области: социјална 
заштита и заштита на децата – 

детски градинки и домови за стари 
лица (сопственост, финансирање, 

инвестиции и одржување), 

остварување на социјална грижа за 

инвалидните лица, деца без 
родители и родителска грижа, деца 

со воспитно социјални проблеми, 

деца без родители и родителска 
грижа, деца со воспитно-социјални 

проблеми, деца со посебни потреби, 

деца од еднородителски семејства, 
деца на улица, лица изложени на 

социјален ризик, лица засегнати со 
злоупотреба на дрога и алкохол, 

подигање на свеста на населението, 
домување на лица со социјален 
ризик, остварување на право и 

воспитување на децата од 
предучилишна возраст. Посебна 

грижа се предвидува на т.н. ризични 

групи. Вршењето на овие 
надлежности се во согласност со 
Националната програма за развој на 

социјалната заштита. 
 За превземање мерки и 

унапредување на превенцијата, 
општината има соработка со 

Центарот за социјална работа 
Кочани, така што ги идентификува 

поединечните слулчаи на кои им е 

потребна помош и згрижување. 

 

II.1. Помош на лица со 
посебни потреби во превоз и 

други форми на помош 

Во општина Чешиново-
Облешево нема Центар за 

згрижување на лица со 

интелектуална попреченост и лица 

со посебни потреби, но сепак 

општината ги има во предвид 

таквите лица. 

Во текот на 2016 година 
планира средства за помош во 

превоз на лица со физичка и 
ментална попреченост кои 

посетуваат некои од дневните 

центри во соседните општини Кочани 

и Виница. Општината ќе им помага 
на лицата со интелектуална 

попреченост и лица со посебни 

потреби и низ други форми на помош 
како: помош во лекови, еднократна 

парична помош во материјал за 

градба на домови и слично. 
 

II.2.Материјална помош во 
случај на елементарни непогоди 

Општина Чешиново-Облешево  
во делот на социјална заштита 
предвидува можност за помош во 

материјал за обнова на опожарени 
куќи, поплавени куќи или штета 

настаната од друг вид на 

елементарна непогода. Често се 
случува овој вид на помош да им е 
потребна на семејства кои живеат во 

тешки супстандардни услови и 
семејства кои имаат деца со посебни 

потреби. 
Општина Чешиново-Облешево 

им излегува во пресрет на таквите 
барања во рамките на своите 

можности со материјална помош до 

колку барањата се издржани и 

поткрепени со докази за настанатата 

штета или социјалната состојба на 
семејството. За таа цел екипа од 

стручни лица ќе излегуваат на терен 

и ќе вршат проценка на штетата и 
условите на живот.  Еден од 

условите да се даде таков вид на 

помош е објектот за кој се бара 

помош да биде легален. 
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II.3.Поддршка за 

здруженија од областа на 

социјалната и здравствената 
заштита 

Oганизациjata na  Црвен  крст, 
Здруженија на лица  со хендикеп и 

други  остваруваат  активности   од 

областа на социјалната и 

здравствената  заштита  за 
потребите   на  маргинализирани 

групи  како: лица  со посебни  

потреби, стари  лица ,  корисници  
на социјална  помош и сл., и 

одбележуваат  настани   поврзани сo  

нив. 
За таа  цел  општина 

Чешиново-Облешево  предвидува  
средства  за  поддршка  на 

невладини  организации кои работат  
на полето  на  социјалната  и 
здравствената  заштита. 

Во делот на здравствената 
заштита во соработка со ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Кочани, Општината 

редовно врши хемиско и биолошко 
испитување и хлорирање на водата 
за пиење  во населените места. 

Во наредниот период, повторно 
во соработка со Центарот за јавно 

здравје Кочани, општината ќе 
изврши дезинсекција и дератизација 

на својата територија за да се 
спречи појава од заразни болести. 

 

II.4.Организирање на 

хуманитарни акции 

  За  потребите на  
маргинализираните  групи: лицата  

со посебни  потрeби, старите  и 

изнемоштени  лица , како  и 
семејства  со  социјален  ризик,  

Општината  ќе организира  собирни  

акции  во  облека и обувки , 

училишни помагала, средства за  

хигиена  и др. , а за тешко болните, 

во соработка со Центарот за 

социјални работи Кочани ќе  
посредува за   добивање  на парична  

помош.  
За овие акции   општината ќе  

го вклучи    Црвениот  крст и други 

невладини организации кои можат 

да  помогнат  во  организирањето  на  
хуманитарните  акции. 

Од страна на основните 

училишта ќе се организираат акции 
во кои младите лица и ученици ќе 

вршат обиколка на стари и немоќни 

лица за нивно помагање и 
снабдување со храна и лекови. 

Во текот на изминатите години 
од страна на општината во неколку 

акции за чистење на околината и 
уредување на зелените површини се 
ангажирани корисници на социјални 

парични надоместоци, а во иднина 
општината ќе ги ангажира овие лица 

за вршење на јавни работи. За овие 

потреби општината во соработка со 
Центарот за социјални работи 
Кочани има евиденција на 

корисниците на социјална парична 
помош. 

 
II.5. Поддршка на  Центарот 

за ран детски развој 
Центрите за ран детски развој 

се центри за згрижување на деца од 

предучилишна возраст кои не 

посетуваат градинка. Таквите центри 

се особено значајни за руралните 
средини и средини каде живеат 

маргинализирани групи ( деца Роми 

или деца од семејства со низок 
социјален статус), односно во 

средини каде нема услови за 

згрижување на децата во градинки. 
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Целта на ваквиот начин на 

организирано згрижување е 

социјализација на децата пред 
поаѓање на училиште, стекнување 

минимум навики за следење на 
настава, однесување, дружење и сл. 

Во општина Чешиново-

Облешево постои еден таков центар 

и работи во рамки на Здружението 
на граѓани „Центар за Едукација 

Чешиново-Облешево“ во Облешево, 

во него работат двајца едукатори а 
истиот го посетуваат околу 40 деца. 

Работата од едукативен карактер со 

децата се одвива во перод од 4 часа.  
Општина Чешиново-Облешево 

го помага Центарот за ран детски 
развој во: 

- простор 
 - материјални трошоци (струја, 

вода,телефон) 

 - канцелариски материјал 
 - работа на едукатор . 

Со овој проект  добиваме 

едукација и социјализација на 
децата со низок животен стандард и 
на децата од руралните средини, но 

во исто време ја намалуваме и 
невработеноста во општината со 

вработување на двајца едукатори. 
 

II.6.Поддршка на Дневниот 
центар за стари лица 

Дневниот центар за стари лица 

во Облешево егзистира од 2014 

година. 

Во Дневниот Центар работат 
волонтери за кои финансиски 

средства се обезбедени од 

општината. 
Со овој Дневен Центар на некој 

начин се овозможува 

институционално згрижување на 

старите лица жители на општина 

Чешиново-Облешево. 

Општината го помага Дневниот 
Центар во: 

-простор 
-материјалнио трошоци 

-работа со волонтери 

 

III. ВИДОВИ РИЗИЦИ НА 
КОИ СЕ ИЗЛОЖЕНИ ГРАЃАНИТЕ И 

КАТЕГОРИИТЕ НА ЛИЦА КОИ ГИ 

ОПФАЌА ОВАА ПРОГРАМА 
 

 Основни социјални ризици на 

кои најчесто се изложени граѓаните 
се следните 

 -ризици по здравјето (болест, 
повреда и ивалидност); 

 -ризици од стареење (старост и 
преживување) 
 -ризици од мајчинство и 

смејство 
 -ризици од невработеност и 

професионална неадаптираност и 

 -ризици од неадаптираност кон 
социјалната средина. 

Категории на лица кои ќе бидат 

опфатени со оваа Програма кога ќе 
се најдат во исклучително тешка 

состојба се: 
-лица со телесна попреченост 

-деца на улица (деца без 
родители и родителска грижа) 

-деца со посебни потреби 

-деца со воспитно социјални 

проблеми 

-деца од еднородителски 
семејства 

-лица изложени на социјален 

ризик 
-лица засегнати со употреба на 

дрога и алкохол и 

-стари лица без семејна грижа. 
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 IV.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 Финасиските средства кои се 

потребни за реализација на 
Програмата за социјална заштита во 

општина Чешиново-Облешево ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево 2016 година. 

 Вкупно обезбедени финансиски 

средства: 
 -Од Буџетот на општина 

чешиново-

Облешево.........200.000,00 ден. 
 

 Овие финансиски средства ќе 

се користат за категориите на 
граѓани кои се наоѓаат во 

исклучително тешка финансиска 
состојба и во специфични услови и 

тоа: 
1. Лица со телесна 

попреченост......... 1.000,00 

до 3.000,00 денари 

2. Деца на улица (деца без 

родители и родителска 

грижа)................................

.......... 1.000,00 до 3.000,00 

денари 

3. Деца со посебни 

потреби............... 1.000,00 

до 3.000,00 денари 

4. Деца со воспитно-социјални 

проблеми....................1.000

,00 до 3.000,00 денари 

5.  Деца од еднородителски 

семејства..............1.000,00 

до 3.000,00 денари 

6. Лица изложени на социјален 

ризик.................................

............1.000,00 до 

3.000,00 денари 

7. Стари лица без семејна 

грижа.........1.000,00 до 

3.000,00 денари 

8. Лица со здравствени 

проблеми........1.000,00 до 

3.000,00 денари (за 

лекување со оперативен 

зафат во странство до 

6.000,00 денари) 

9. Лица погодени од 

елементарни непогоди, 

пожари и друго (висината на 

финансиските средства што 

ќе се одобрат да бидат во 

зависност од настанатата 

штета) 

10. Центар за ран детски 

развој (висината на 

средствата ќе биде утврдена 

во зависност од проектната 

пријава која Центарот ќе ја 

достави до општината) 

 
Начинот и критериумите за 

доделување на средства за 
еднократна помош на граѓани и на 

Центарот за ран детски развој, 
поединечно ќе се уредат во 

Правилникот за начинот на 
доделување и користење на средства 

за помош на граѓани. 

 Разгледувањето на 

поднесените барања од граѓаните 
(поединечно за секое барање) ќе го  

врши Комисија за финансии 

формиарана од Страна на Советот на 

општина Чешиново-Облешево. 

 За секое Барање поединечно 

средствата ќе се уплаќаат на 

трансакциска сметка на барателот. 
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 V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 Програмата влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-2354/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата  за 

наплата на даноците на 

територија на општината за 2015 
година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 

наплата на даноците на територија 
на општината за 2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-2365/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.12.2015 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата  

за наплата на даноците на 

територија на општината за 2015 
година 

 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за наплата на даноците 
на територија на општината за 2015 

година. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2355/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата  за 

наплата на закупнините на 

деловните објекти сопственост 
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на општина Чешиново-Облешево, 

за 2015 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
наплата на закупнините на 

деловните објекти сопственост на 

општина Чешиново-Облешево, за 

2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.09-2367/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата  
за наплата на закупнините на 

деловните објекти сопственост 

на општина Чешиново-Облешево, 

за 2015 година 
 

I 

Се усвојува писмената 

Информација за наплата на 
закупнините на деловните објекти 

сопственост на општина Чешиново-
Облешево, за 2015 година. 

II 

Да се испратат писмени 

опомени до закупците кои ги немаат 
измирено своите обврски по основ на 

закупнина за повеќе од три месеци 
последователно. 

Доколку по писмената опомена 

закупците не ја измират 

заостанатата закупнина, да се 
раскинат Договорите за закуп а 

долгот да се наплати по судски пат. 

 
III 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
  
Бр.08-2356/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за благајнички 
максимум за 2016 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
благајнички максимум за 2016 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2368/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
Vrz osnova na soodvetnite odredbi od 

Zakonot za Buxeti, Zakonot za finansirawe 
na edinicite za lokalna samouprava, Zakonot 
za  osnovno obrazovanie, Zakonot za 
smetkovodstvo na buxeti i buxetski 
korisnici, Zakonot za platen promet, 
Upatstvoto za na~inot na trezorsko rabotewe 

i Odlukata za izvrшuvawe na buxetot na 

opшtina ^eшinovo – Obleшevo za 2016 godina 
Sovetot na opшtina ^eшinovo -  Obleшevo, 
na svojat sednica od 25. 12. 2015 godina,  donese 

 
O  D  L  U  K  A 

za blagajni~ki maksimum za 2016 godina 
 

^len 1 
 Maksimalniot iznos na gotovi pari 

шto mo`e da se ~uva vo blagajnata na opшtina 

^eшinovo – Obleшevo (blagajni~ki 
maksimum)  se opredeluva na 10.000,00 denari. 
 

^len 2 
 So gotovite pari od ~len 1 na ovaa 
odluka mo`at da se plaќaat stoki i uslugi 
koi, spored svojot karakter, ne mo`at da se 

plaќaat bezgotovinski. 

 
^len 3 

 Site isplati od blagajnata, vo ramkite 
na opredeleniot blagajni~ki mksimum, se 

vrшat vrz osnova na verodostojni dokumenti. 
Za sekoja poedi~e~na isplata se sostavuva 
pismena potvdra (kasa isplati)  a podatocite 

za izvrшenata isplata se evidentiraat vo 

kniga na blagajnata (blagajni~ki izveшtaj). 
 Vo opredeleni vremenski intervali, a 

najmalku ednaш mese~no,  blagajnikot vrшi 
saldirawe na blagajni~kata kniga, 
utvrduvaj}i vkupna uplata vo blagajnata, 

vkupna isplata od blagajnata i saldo na 
soodveten datum.  

Primerok od taka saldiranata kniga 
na blagajnata, zaedno so propratnata 
dokumentacija (smetki, kasa primi, kasa 
isplati i drugi dokumenti) blagajnikot 
predava vo Oddelenieto  za urbanizam, 
finansii, administrirawe na danoci, taksi i 
LER vo opшtinata zaradi kni`ewe. 

 
^len 4 

Ovaa Odluka stapuva na sila so denot 

na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik” na 

opшtina ^eшinovo - Obleшevo, a  }e se 
primenuva od 1. Januari 2016 godina. 

 
Бр.08-2310/1                      Совет на 
29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2016 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2016 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2369/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 

2 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br.5/2002), ~len 
23 stav 5 od Zakonot za finansirawe na 
edinicite na lokalnata samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M." br. 61/2004 i 
96/2004) i ~len 36 od Statutot na 
Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  
("Slu`ben glasnik na Op{tinata 
^e{inovo - Oble{evo  br. 3/05 ), Sovetot 
na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  na 
sednicata odr`ana na  25. 12. 2015 godina, 
donese 
 

O D L U K A 
za izvr{uvawe na Buxetot 

na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evoza 
2016 godina 

          
^len 1 

 Buxetot na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo  za 2016  godina (vo ponata-
mo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva 
spored odredbite na ovaa Odluka. 

 
^len 2 

 Buxetot na Op{tinata voobi~aeno 
se sostoi od tri dela i toa: Osnoven del, 
Poseben del i Del na razvojni 
potprogrami.  

Finansiskata struktura na Buxetot 
ja so~inuvaat: Osnovniot buxet; Buxetot 
na samofinansira~ki aktivnosti, Buxetot 
na dotacii, Buxetot na donacii i Buxetot 
na krediti. 
 

^len 3 
 Korisnicite na sredstvata na 
Buxetot se dol`ni utvrdenite sredstva vo 

Buxetot da gi koristat namenski, 
racionalno i ekonomi~no. 
                                                             

^len 4 
 Rashodite utvrdeni so Buxetot se 
maksimalni iznosi nad koi buxetskite 
korisnici ne mo`at da prezemaat obvrski.  
 Za da prezemat novi obvrski, 
buxetskite korisnici se dol`ni da 
dostavat, do Sovetot na op{tinata, 
predlog na nov izvor na sredstva ili 
namaluvawe na drugite rashodi vo 
srazmeren iznos. Novite obvrski }e mo`at 
da gi prezemaat duri otkako Sovetot na 
op{tinata }e go usvoi nivniot predlog. 
 

^len 5 
Gradona~alnikot na op{tinata ja 

sledi realizacijata na planot na 
prihodite i drugite prilivi, rashodite i 
drugite odlivi na osnovniot Buxet. 
 Vo slu~aj koga o~ekuvanite prihodi 
i drugite prilivi na osnovniot Buxet se 
realiziraat na povisoko nivo od planot, 
Gradona~alnikot mo`e da izvr{i 
dopolnitelni otplati na  na glavnina i 
kamata na dolg. 
 Dokolku Gradona~alnikot oceni 
deka se neophodni pozna~ajni 
preraspredelbi na odobrenite sredstva so 
Buxetot ili deka realizacijata na 
prihodite i drugite prilivi zna~itelno 
otstapuvaat od planot, mu predlaga na 
Sovetot izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Buxetot. 
 

^len 6 
 Prenamenata vo ramkite na 
odobrenite buxeti na buxetskite 
korisnici ja odobruva Sovetot na 
op{tinata.  

Odobrenite sredstva so Buxetot na 
nivo na stavka, vo ramkite na potprograma 
i buxet,  ne mo`e da bidat namaleni 
pove}e od 20%, a odobrenite sredstva za 
plati i nadomestoci na nivo na stavki, vo 
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ramkite na buxet, ne mo`at so 
preraspredelba da se zgolemat pove}e od 
10% 

^len 7 
 Buxetskite korisnici, vo uslovi 
koga vo buxetot na samofinansira~ki 
aktivnosti; buxetot na donacii i/ili 
buxetot na dotacii, planiranite prihodi 
i drugi prilivi ne se realiziraat odnosno 
se realiziraat nad planiraniot iznos, 
dostavuvaat barawe za 
namaluvawe/zgolemuvawe na planot na 
prihodite i drugite prilivi i planot na 
odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi 
Gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot 
na op{tinata na odobruvawe. 
 

^len 8 
 Buxetskite korisnici po 
usvojuvaweto na buxetot izgotvuvaat 
godi{en finansiski plan po kvartali za 
koristewe na odobrenite sredstva. 
Koristeweto na sredstvata vo daden 
kvartal buxetskiot korisnik go izvr{uva 
vrz osnova na finansiskiot plan po 
meseci. 
 

^len 9 
Isplatata na platite na 

vrabotenite }e se izvr{uva vo ramkite na 
obezbedenite sredstva vo Buxetot, a vo 
soglasnost so soodvetnite propisi i toa:  

Za izbranite i imenuvanite lica 
(Gradona~alnikot) platata i drugite 
nadomestoci }e se opredeluvaat vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za 
izmenuvawe na zakonot za platite i 
drugite nadomestoci na pratenicite vo 
Sobranieto na republika Makedonija  i 
drugite izbrani i imenuvani lica vo 
Republikata i Uredbata za izdatocite za 
slu`ben pat i selidbi vo stranstvo {to na 
organite na upravata im se priznavaat vo 
tekovni tro{oci; nivnite izmeni i 
dopolnuvawa i site drugi propisi koi 
baziraat na niv.   

Za vrabotenite koi imaat status na 
administrativni slu`benici platite }e 
se opredeluvaat vrz osnova na Zakonot za 
administrativni slu`benici (Sl. vesnik 
27/2014), site negovi izmeni i 
podzakonskite i drugi akti koi baziraat 

na ovoj zakon. Вредноста на бодот на 
вработените со статус на др`авни 

службеници изнесува 76,8 денари. 
Za vrabotenite koi nemaat status na 

dr`aven slu`benik (administrativno -
tehni~kiot personal) platite }e se 
utvrduvaat vrz osnova na Zakonot za 
isplata na plati, Zakonot za rabotni 
odnosi, Zakonot za minimalna plata i 
Pravilnikot za isplata na plati na 
administrativno tehni~kiot personal.  
Najniskata plata za ovie rabotnici, 
utvrdena vo soglasnost so navedenite 
propisi, se zgolemuva za soodvetniot 
koeficient vo zavisnost od 
kvalifikacijata i rabotnoto mesto, a na 
taka dobieniot iznos se dodava procent od 
0,5% za sekoja godina navr{en sta`. 

 
^len 10 

Isplatata na plati vo lokalnite 
javni ustanovi ja kontrolira i odobruva 
Ministerstvoto za finansii. Op{tinata 
e dol`na, najdocna dva dena pred isplatata 
na plati,  do nadle`noto ministerstvo i 
Ministerstvoto za finansii da dostavi 
barawe za odobruvawe na sredstva za 
plati, kon koe }e gi prilo`i: obrazec F - 
1 za brojot na vrabotenite po ime i 
prezime, plata kako i drugi podatoci vo 
pi{ana i elektronska verzija za 
odnosniot mesec za koj se odnesuva 
isplatata,  obrazec 6 i druga 
dokumentacija po barawe na nadle`nite 
ministerstva. 

^len 11 
Mese~niot nadomestok za prisustvo 

na sednicite na Sovetot na op{tinata na 
sovetnicite im se isplatuva vrz osnova na 
donesena odluka od Sovetot na op{tinata, 
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koja bazira na Zakonot za plati i drugi 
nadomestoci na pratenicite vo 
Sobranieto na Republika Makedonija  i 
drugite izbrani i imenuvani lica vo 
Republikata.  
       

^len 12 
Isplatata na dnevnici za slu`beni 

patuvawa i drugi tro{oci koi 
proizleguvaat od slu`beni patuvawa vo 
zemjata i stranstvo, i isplatata na regres 
za godi{en odmor }e se vr{i vo soglasnost 
so aktuelnata zakonskata regulativa za 
ovaa oblast. 

 
^len 13 

Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od 
{est meseci i vo slu~aj na pote{ki 
posledici od elementarni nepogodi vo 
smisla na Zakonot za za{tita i spasuvawe, 
i drugi slu~ai na rabotnikot mu se 
isplatuva pomo{ vo visina  od edna 
posledno isplatena prose~na mese~na 
plata. 

^len 14 
Koristeweto na sredstvata od 

buxetot na op{tinata za vr{ewe na 
funkciite na buxetskite korisnici se 
vr{i preku pla}awe na stoki i uslugi koi 
se nabavuvaat so fakturi vo koi posebno 
se iska`uvaat rashodite po pooddelni 
stavki, po~ituvaj}i gi odredbite od 
Zakonot za javnite nabavki. 

Nabavkata na stoki i vr{eweto na 
uslugi mo`e da se vr{i i so 
smetkopotvrdi vo slu~aj koga za rashodite 
ne mo`e da se izdade faktura i samo vo 
ograni~eni poedine~ni iznosi vo 
protivvrednost od 6.000 denari mese~no, 
kade zadol`itelno mora da bide 
prilo`ena fiskalna smetka, pri {to 
rashodite treba da bidat iska`ani po 
klasifikacija na soodvetniot rashod. 

 
 
 

^len 15 
Za sredstvata utvrdeni vo Buxetot 

na op{tinata vo ramkite na rezervite 
(postojana i tekovna buxetska rezerva), 
odlu~uva Sovetot na Op{tinata a gi 
izvr{uva Gradona~alnikot. Za 
iskoristenite sredstva od rezervite 
Gradona~alnikot e dol`en da podnese 
godi{en izve{taj.    

 
^len 16 

Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 
rasporedeni vo pooddelnite programi i 
potprogrami gi izvr{uva 
Gradona~alnikot na Op{tinata. 

    
   ^len 17 

Buxetskite korisnici mo`at da 
vrabotuvaat novi rabotnici i da 
popolnuvaat isprazneti rabotni mesta 
samo pod uslov, ako za toa se obezbedeni 
sredstva vo buxetot na op{tinata. Za 
obezbedenite sredstva Gradona~alnikot 
na op{tinata dava pismeno izvestuvawe za 
obezbedenite sredstva, po prethodno 
dadeno pozitivno mislewe od Agencijata 
za dr`avni slu`benici na aktite za 
sistematizacija. 

 
           ^len 18 

Koga prihodite {to mu pripa|aat na 
Buxetot se pogre{no uplateni ili se 
naplateni vo iznos pogolem od utvrdeniot, 
pogre{no ili pove}e naplateniot iznos se 
vra}a prvenstveno na tovar na vidot na 
prihodite na koi se uplateni, a dokolku 
takvi prihodi nema, toga{ na tovar na 
drugite prihodi na Buxetot. 
 Povratot na pogre{no, na pove}e 
uplateni, odnosno naplateni prihodi se 
vr{i so re{enie na Gradona~alnikot, 
osven vo slu~aite kade nadle`nosta im 
pripa|a na drugi organi. 

 
 
 



Стр. 46 br.14                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2015god. 

 

 
IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

           ^len 19 
Buxetot na Op{tinata  ^e{inovo - 

Oble{evo  se izvr{uva od 01.01.2016  do 
31.12.2016  godina. 

 
           ^len 20 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so 
denot na objavuvaweto vo "Slu`ben 
glasnik na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo", a }e se primenuva od 01 
Januari 2016  godina. 

 
Бр.08-2307/1                      Совет на 
29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Буџетскиот календар за 2016 
година 

 
1.Го прогласувам  Буџетскиот 

календар за 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2370/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 Врз основа на член 21, став 1, точка 44 

од Статутот на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата одржана 

на ден 29.12.2015 година го донесе следниот: 

 

БУЏЕТСКИ  КАЛЕНДАР 

(Активности поврзани со припремата и 

донесувањето на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2017 година) 

 

Можен 

рок 

Буџетски 

активности 

Одговорност 

 

1 

Септемвр

и 

Се прибираат 

податоци и 

информации. 

Се доставуваат 

главните 

насоки за 

изработка на 

финансиските 

планови до 

буџетските 

корисници 

 

-

Градоначалникот 

-Финансиска 

служба 

 

 

15 

Септемвр

и 

Изработка на 

буџетски 

информации за 

минатата и 

тековната 

година и 

усогласување 

на истите со 

препораките на 

Градоначалник

от 

 

-Финансиска 

служба 

 

 

 

1 

Октомври 

Проценките за 

трошоците се 

доставуваат до 

финансиската 

служба на 

општината 

 

-Одговорните 

лица 

-Буџетските 

корисници 

 

 

 

10 

Анализа на 

прибраните 

податоци, 

изработка на 

 

 

-Финансиска 

служба 
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Октомври предлог-

програма на 

приходи и 

предлог-

трошковен 

план и достава 

на истите до 

Градоначалник

от 

 

 

15 

Октомври 

Разгледување 

на добиените 

предлог-

програми на 

приходи и 

предлог-

трошковен 

план и 

одобрување на 

нацрт буџетот 

 

 

-

Градоначалникот 

 

 

15 

Ноември 

Нацрт-буџетот 

се дава на 

јавна расправа 

и се доставува 

до Советот на 

општината 

 

-

Градоначалникот 

-финансиска 

служба 

1 

Декември 

Се доставува 

Предлог-буџет 

-

Градоначалникот 

10 

Декември 

Се води 

расправа по 

телата на 

Советот 

-Советниците 

Декември 

(најдоцна 

до 31) 

Седница на 

Советот на 

која се 

донесува 

Буџетот 

 

-Советниците 

 

 

1 јануари 

 

 

Започнува 

новата 

буџетска 

година 

-

Градоначалникот 

-Финансиска 

служба 

-Одговорните 

лица 
 

Бр.08-2309/1                      Совет на 
29.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Проекциите на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2017 и 2018 година 

 

1.Ги прогласувам Проекциите 
на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 и 2018 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2366/1         Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Панче 

Соколов од с.Облешево 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Панче Соколов од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2371/1         Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 

врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Панче Соколов од 

с.Облешево 

 

 

 
Член 1 

 На Панче Соколов од 

с.Облешево со ЕМБГ 1712959493018  

со постојано место на живеење во 

с.Облешево ул.Маршал Тито бб, му 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 денари 

( три илјади денари) како помош за 
лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  300057055148418 

Комерцијална банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-2357/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                               

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Славјанка 
Арсова од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Славјанка Арсова од с.Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2372/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 

врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Славјанка Арсова од 
с.Облешево 

 
Член 1 

 На Славјанка Арсова од 

с.Облешево со ЕМБГ 3107954498018  

со постојано место на живеење во 
с.Облешево ул.Маршал Тито бб, и се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари ( три 
илјади денари) како помош за 

лекување. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  300057025710082 
Комерцијална банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-2358/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                               

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Јоце Арсов 

од с.Чифлик 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Јоце Арсов од с.Чифлик, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2373/1         Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
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на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 29.12.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Јоце Арсов од 

с.Чифлик 
 

Член 1 
 На Јоце Арсов од с.Чифлик со 

ЕМБГ 0412953493000  со постојано 
место на живеење во с.Чифлик 
ул.Петре Иванов бб, му се одобрува 

еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 

лекување. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  370000027237628 
Еуростандард банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-2359/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Ванчо 

Златков од с.Теранци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Ванчо Златков од с.Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-2374/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 

врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Ванчо Златков од 
с.Теранци 

 
Член 1 

 На Ванчо Златков од с.Теранци 

со ЕМБГ 2110963493026  со 

постојано место на живеење во 
с.Теранци ул.Тодор Ефремов бб, му 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 денари 
(три илјади денари) како помош за 

социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  300057021195023 

Комерцијална банка. 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-2360/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Наталија 

Колева од Кочани 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Наталија Колева од Кочани, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.12.2015 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2375/1         Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 

врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 29.12.2015 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Наталија Колева од 

Кочани 

 
Член 1 

 На Наталија Колева од Кочани, 

и се одобрува еднократна парична 
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помош во висина од 6.000.00 денари 

( шест илјади денари) како помош за 

лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  210501687006880 Тутунска 

банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-2361/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Планот за управувње со отпад 

во општина Чешиново-Облешево 
 

1.Го прогласувам Планот за 

управувње со отпад во општина 

Чешиново-Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2362/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
PLAN  ZA UPRAVUVAWE SO OTPAD 

VO OP[TINA ^E[INOVO-
OBLE[EVO 

2016-2020 godina 
 

Сodr`ina 
1. Voved......................................................3 
2. Opis i ocenka na postojnata 

sostojba vo upravuvaweto so 
otpadot vo ELS ^e{inovo-
Oble{evo.............................................4 

3. Predviduvawa na idnite sostojbi so 

upravuvaweto na otpadot..................7 

4. Definirawe na celite....................10 
5. Stimulativni merki za namaluvawe 

i izbegnuvawe na sozdavaweto na 
otpadot, negovo povtorno 
koristewe, reciklirawe ili 
koristewe kako izvor na 

energija...............................................11 

6. Na~ini na otsranuvawe i 

deponirawe na otpadot....................13 

7. definirawe na indikatorite preku 
koi }e se sledi realizacijata na 
planot i programata.........................14 

8. Analiza i predlog za najsoodveten 
na~in na upravuvawe so 
otpad...............................................15 

9. Дefinirawe na akcii odnosno 
proekti so koi bi se realizirale 
predvidenite aktivnosti so 
izvr{ena 
prioretizacija................................18 

10. Sogleduvawe na javnoto mislewe od 
aspekt na voveduvawe na soodvetno 
upravuvawe so otpadot vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo i definirawe 
na cenata na 

uslugata...............................................18 
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11. Identifikuvawe na mo`nite 
finansiski izvori za 
implementirawe na planot i 
programata........................................19 

 

12. Programa za 2016 

godina..................................................21 
 
Voved 
 Soglasno so Zakonot za upravuvawe 
so otpad, edinicite na lokalna 
samouprava se dol`ni da izrabotat plan i 
programa za upravuvawe so otpad  koi se 
vo soglasnost so Nacionalniot plan za 
upravuvawe so otpad i Nacionalnata 
programa za upravuvawe so otpad. Planot 
treba da gi definira nasokite i 
aktivnostite koi treba da se prevzemat od 
strana na op{tinskite vlasti so cel 
realizacija na Nacionalniot plan za 
upravuvawe so otpad. 
 Planot i Programata za 
upravuvawe so otpadot vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo e izraboten 
soglasno ~lenovite 18, 19 i 21 od Zakonot 
za upravuvawe so otpadot. 
 Planot za upravuvawe so otpad za 

periodot od 2016 do 2020 god., kako i 

Programata za 2016 god., se edni od 

najva`nite dokumenti vo ovaa oblast i 
pri nivnata izrabotka neophodno e pokraj 
pozitivnata zakonska regulativa, koja ja 
tretira ovaa oblast, da se predvidi i 
primena na EU direktivite za otpad, 
soglasno so celite postaveni vo 
Nacionalniot plan, koi se determinirani 
so cel obezbeduvawe na minimalnite 
uslovi za bezbedno upravuvawe so otpad so 
primena na site principi i merki koi se 
primenuvaat vo Evropskata Unija. 
 Ednogodi{nata programa, koja e 
rezultat od planot, e dokument so koj e 
izvr{eno planirawe na aktivnostite vo 
tekot na planiranata kalendarska godina. 
Aktivnostite vo planot se i osnova za 
sogleduvawe na mo`nite izvori na 

finansirawe na istite, kako i za 
presmetuvawe na delot od op{tinskiot 
buxet namenet za celite dadeni vo 
programata za upravuvawe so otpad. 
 

1.Opis i ocenka na postojnata 
sostojba vo upravuvaweto so otpadot vo 
ELS ^e{inovo-Oble{evo 
 
 Upravuvaweto so komunalniot 
otpad vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
vo nadle`nost na JPKD" Oble{evo" 
Oble{evo, koe e osnovano od strana na 
op{tinata vo 1999 godina. So sobirawe na 
komunalniot otpad e otpo~nato vo 2000 
godina. Sobiraweto se vr{i edna{ 
nedelno. Od vkupno 14 naseleni mesta vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo, 13 se 
pristapni i aktivni, a samo selo Vrbica 
ne e naseleno i e te{ko pristapno. Od 
ostanatite naseleni mesta samo vo {est 
naseleni mesta  se sobira otpadot  i toa 
vo naselenite mesta Oble{evo, ^iflik, 
^e{inovo, Sokolarci, Bawa i Span~evo - 
otpadot go sobira JPKD "Oble{evo". Od 
vkupno 2423 doma}instva koi se locirani 
vo selata, smetot se sobira od 1200 
doma}instva. Opfatenosta na naselenieto 
so uslugata za sobirawe na otpadot 
iznesuva 50%, a opfatenosta na 
doma}instvata 75%. Postoi 
zainteresiranost od `itelite od 
ostanatite naseleni mesta da bidat 
vklu~eni vo organizirano sobirawe na 
komunalniot otpad, no poradi nedostatok 
na soodvetni sadovi,vozila i tehni~ki 
personal za sobirawe na smetot, vo 
momentot ne postoi mo`nost za nivno 
vklu~uvawe. Doma}instvata od koi se 
sobira otpadot, istiot go ostavaat vo 
metalni buriwa i plasti~ni kanti koi 
bea podeleni od strana na JPKD 

“Oble{evo”, dodeka trgovskite du}ani 
koristat metalni kontejneri,buriwa i 
pogolemi plasti~ni kanti vo zavisnost od 
potrebite. Vo op{tina ^e{inovo-
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Oble{evo so sobirawe na otpadot ne se 
opslu`eni site gra|ani, dodeka Zakonot 
za upravuvawe so otpad obvrzuva uslugata 
za sobirawe na otpad da se vospostavi na 
celata teritorija na op{tinata. Za taa 
cel e potrebno da se opfatat site 
naseleni mesta so postapno voveduvawe na 
ovaa usluga. 
 Sobraniot otpad se nosi vo 
op{tinskata deponija Bukeski Dol, 
locirana na trome|eto pome|u naselenite 
mesta ^iflik, Teranci i 
Ku~i~ino.Sobiraweto i transportot na 
otpadot se vr{i so specijalno vozilo za 
smet nabaveno 2012 godina so kapacitet od 
8m3 presuvan otpad i  eden traktor 
sopstvenost na JPKD"Oble{evo". 
Otpadot se deponira vo deponijata kade 
povremeno i po potreba se vr{i 
nabivawe, pokrivawe so tamponski sloevi 
i sl. Samata deponija opfa}a povr{ina od 
okolu 1 hektar i istata gi zadovoluva 
elementarnite uslovi i standardi za 
deponija, predvideni vo zakonskite i 
podzakonskite akti. Kapacitetot na 
op{tinskata deponija ne e utvrden. 
Istata e ogradena, no se ostava smet okolu 
deponijata i vnatre od strana na 
nesovesni `iteli. Pokraj op{tinskata 
deponija, na teritorijata na op{tina 
^e{inovo-Oble{evo se evidentirani i 
nekolku divi deponii, koi se relativno 
mali i koi od strana na JPKD"Oble{evo" 
povremeno se ~istat, no poradi 
neodgovorniot odnos na del od lokalnite 
`iteli, kako i poradi neopfatenost na 
site sela so uslugata za podignuvawe na 
komunalniot otpad, ovie deponii 
povtorno se sozdavaat. 
 Cenata za sobirawe na otpad 
iznesuva 105 denari so presmetan DDV od 
doma}instvo, a stepenot na naplata e 80%. 
Vkupniot broj na doma}instva i 
industriski objekti koi se pokrieni so 
uslugata za sobirawe na otpad vo prosek e 
70%. 

 Vo JPKD"Oble{evo"  postojano se  
vraboteni 11 lica, od koi ~etiri se 
vklu~eni vo aktivnostite vo vrska so 
komunalniot otpad. Od finansiski aspekt 
JPKD"Oble{evo" e vo stabilna sostojba 
me|utoa, finansiskite sredstva koi se 
sobiraat od naplata na taksata za otpad ne 
gi pokrivaat tro{ocite za podigawe i 
deponirawe na otpadot. 
 Sega{nata sostojba vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo od aspekt na 
upravuvawe so otpadot mo`e da se oceni 
kako nezadovolitelna od aspekt na 
kriteriumite za otpad, definirani vo 
Evropskite direktivi za otpad i 
pozitivnite zakonski propisi vo 
Republika Makedonija. 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
po~nuva da gi prevzema prvite ~ekori vo 
upravuvaweto so otpadot, koi momentalno 
se sveduvaat samo na sobirawe i 
deponirawe na del od generiraniot otpad 
vo lokalnata deponija. 
 Spored NPUO op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e vo Isto~niot region, odnosno 
so ovoj plan e predvideno deponiraweto 
na otpadot da se vr{i vo regionalna 
deponija koja bi se izgradila za 
zadovoluvawe na potrebite od deponirawe 
na otpadot za ovoj region. Za taa cel e 
predvideno zatvarawe na postoe~kata 
op{tinska deponija, za {to  e doneseno i 
odluka na Sovet na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, a smetot }e se transportira na 
deponijata na grad Ko~ani. 

 
Vidovi i koli~ini na otpad koj se 

generira 
Na teritorijata na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo najmnogu se sozdava komunalen 
cvrst otpad. Koli~inite na ovoj vid na 
otpad spored procenite na JPKD 
"Oble{evo", na godi{no nivo iznesuva 
750 toni.Spored procenkite na 
JPKD"Oble{evo"godi{no se podigaat i 
deponiraat 750 toni komunalen otpad 
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(2015) , dodeka spored brojot na `iteli 
opfateni so ovoj vid na usluga (prose~no 
edna familija ja so~inuvaat 3 `iteli, 
spored popisot od 2002) i spored 
prose~nata koli~ina na sozdaden otpad po 
`itel od NPUO, na godi{no nivo se 
podigaat i deponiraat : 0,075 h 7490 
`iteli= 562 toni . 
 Vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
postojat industriski kapaciteti koi 
sozdavaat industriski otpad. Vo naseleno 
mesto ^e{inovo raboti rudnikot za 
nemetali "Opalit", fabrikata za 
prerabotka na nemetali "Nemetali", 

mlin "Mak Mlin", "Mlin Pajo", Фабрика 

за ориз Е-МА СТИЛ, фабрика за преработка 

на печурки Екстра Фунги и една текстилна 

фабрика, vo nasелено mesto Oble{evo 
rabotat nekolku mlinovi, fabrika za 
prerabotka na oriz Euro proizvod, 
stanica za tehni~ki pregled na motorni 
vozila Euro Kontrol,  a na teritorijata 
na op{tinata rabotat i nekolku 
konfekcii. 
 Industriskiot otpad koj go 
sozdavaat ovie kapaciteti, go sobira 
JKPD Oble{evo i go deponira na 
op{tinskata deponija. 
 Medicinskiot otpad koj se sozdava 
od ~etirite ambulanti (po dve vo nas. 
mesto ^e{inovo i Oble{evo) se podiga 
od strana na JPKD"Oble{evo" i se 
deponira vo op{tinskata deponija. 
Koli~inite na ovoj vid otpad ne se 
definirani. 
 
 Organski otpad 

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
ruralna op{tina vo koja zemjodelieto i 
sto~arstvoto se edni od najzastapenite 
ekonomski sektori. Najzastapena kultura 
e orizot, a vo posledno vreme po~nuva i 
proizvodstvoto na piperki. Od 
sto~arstvo, naselenieto naj~esto se 
zanimava so kravarstvo, vo mini farmi i 
ov~arstvo. 

 Koli~inite na organskata frakcija 
od otpadot se vo zavisnost od sezonata. Vo 
tekot na proletta i esenta se generiraat 
najgolemite koli~ini biorazgradliv 
otpad, ne samo vo semejstvata, tuku i vo 
zemjodelieto. Organskiot otpad vo 
doma}instvata poteknuva od hranata, kako 
i od nekoi drugi biorazgradlivi 
komponenti kako {to e hartijata. 
Me|utoa, bidej}i op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e op{tina vo koja naselenieto 
`ivee vo semejni ku}i, ne treba da se 
zanemarat koli~inite otpad koi 
poteknuvaat od gradinite i dvorovite na 
individualnite objekti. 
 Vkupno godi{no se generiraat nad 
16 toni organski otpad kako frakcija na 
cvrstiot komunalen otpad. 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
raspolaga so slednite zemjodelski 
povr{ini: 
 
 
Vkupn
o 
zemjo
delsk
o 
zemji
{te(h
a) 

Obra
botli
va 
povr
{ina 

Ora
nic
i i 
bav
~i 

Ovo{
tarni
ci 

L
oz
ja 

Li
vad
i 

Pas
i{t
a 

29295 15601 107
69 

129 56
3 

189 8549 

Izvor: Dr`aven zavod za statistika 
 
 Komunalen otpad 
 Sprema  podatocite od 
JPKD"Oble{evo" golem del od sobranite 
koli~ini na otpad ne se sobira. Del od 
ovie koli~ini zavr{uvaat na divi 
deponii rasfrlani na teritorijata na 
op{tinata i naselenite mesta kade ne e 
opfatena uslugata za sobirawe na smet od 
doma}instva. 
 Vrz osnova na podatocite od 
popisot izvr{en 2002 godina op{tina 
^e{inovo-Oble{evo ima: 
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Op{tina Vkupno 

naseleni
e 

Doma}instv
a 

Stanov
i 

^e{inovo
-
Oble{evo 

     7490         2423     2201 

 
 Dosega za recikliraweto vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e storeno 
malku, odnosno skoro ni{to. 
Recikliraweto, odnosno organizirano 
odvojuvawe na reciklabilnite frakcii 
od komunalniot otpad od strana na JPKD 
"Oble{evo" ne postoi i poradi toa golem 
del od reciklabilnite materijali 
zavr{uvaat na lokalnata deponija. Na 
teritorijata na op{tinata postoi 
sobirawe na metalni predmeti i plastika 
(od poedinci) , koi se sobiraat od 
neformalniot sektor i potoa se 
prodavaat na odredeni pretprijatija koi 
se zanimavaat so otkup i proda`ba na 
sekundarni surovini. Koli~inite na vaka 
sobraniot otpad ne e mo`no da se 
opredelat, no mo`e da se sogleda i 
konstatira deka metalot kako sekundarna 
surovina se sobira skoro 100%. 
 Vrz osnova na prethodno 
definiranite koli~ini na komunalen 
otpad koj se sozdava na teritorijata na 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo, kako i vrz 
osnova na strukturata na frakcii od 
otpadot definirana so NPUO, na 
godi{no nivo se sozdavaat slednive 
vidovi frakcii: 
 

Frakcija zastapenost 
% 

Vkupno 
(toni) 

Organski                3 16,86 

Drvo                /         / 

Hartija i 
karton 

              4         22,48 

Plastika               20 112.4 

Staklo                5         28,1 

Tekstil                5         28,1 

Metali                4                             22.48 

Opasen otpad              /          / 

Kompoziti              /           / 

Kompleksni 
proizvodi 

               /           / 

Inerten 
otpad 

              10          56,2 

Drugi 
kategorii 

              46         258,52 

Sitni delovi                3          16,86 

                         
Vkupno 

            100        562 

 
 Analiziraj}i ja strukturata na 
otpadot za sostavot na otpadot koja e 
prezentirana vo prethodnata tabela mo`e 
da se zaklu~i deka vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, koli~inite na 
reciklabilnite materijali : plastika, 
hartija, staklo i razni vidovi metali, se 
relativno mali. 
 
 2.Predviduvawa na idnite sostojbi 
so upravuvaweto so otpadot 
 
 Vrz osnova na podatocite od 
popisot izvr{en 2002 godina, stapkata na 
(prirodniot) porast na naselenieto 
(natalitet)  vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e negativna, odnosno brojot na 
naselenieto se namaluva. Migracionoto 
saldo e isto taka negativno. 
 Statisti~ki gledano, brojot na 
`itelite e namalen za  406 `iteli vo 
odnos na popisot od 1994 godina. Poradi 
ovoj podatok, procentot na porast na 
naselenieto vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo za slednite 5 godini (2016-2020 
planskiot period {to treba da bide 
opfaten so ovoj dokument) }e 
pretpostavime deka }e iznesuva nula, 
odnosno deka brojot na naselenieto }e 
pretrpi pozna~ajni pozitivni promeni, 
{to bi bilo osnova za zgolemeno 
generirawe na otpad. Soglasno so pogore 
iznesenite pretpostavki, mo`e da se 
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zaklu~i deka sozdavaweto na otpad na 
godi{nonivo }e ostane na sega{nite 
koli~ini za periodot koj e opfaten so 
planot. 
 Vkupnite koli~ini na otpad koi }e 

se sozdadat vo slednite 5 godini, 

koli~inite na reciklabilnite frakcii 
soglasno sostavot na komunalniot otpad 
od NPUO se procenuvaat na : 
 

Frakcija zastapenost 
% 

Vkupno 
(toni) 

Organski                 3 84,3 
Drvo                 /             / 

Hartija i 
karton 

                4 112,4 

Plastika                20 562 
Staklo                 5 140,5 
Tekstil                 5          140,5 
Metali                 4 112,4 
Opasen otpad                 /             / 

Kompoziti                 /             / 

Kompleksni 
proizvodi 

                /             / 

Inerten 
otpad 

               10            281 

Drugi 
kategorii 

                46           

1292,6 
Sitni delovi                  3             84,3 
                         
Vkupno 

              100          2810 
 

 

 Od podatocite prezentirani vo 
prethodnata tabela mo`e da se zaklu~i 
deka reciklabiranite materijali: 
plastikata, hartijata, stakloto, 
tekstilot i raznite vidovi metali 
pretstavuvaat  34% od vkupno 
generiraniot otpad. Vo Republika 
Makedonija se vr{i otkup na otpadna 
plastika, razni vidovi metali, hartija i 
tekstil, dodeka stakloto ne se otkupuva. 
 So cel sogleduvawe na mo`nite 
prihodi koi bi se ostvarile so sobirawe, 
procesirawe i prodavawe na 

reciklabilnite materijali od 
komunalniot otpad, izvr{ena e procena 
na mo`nite prihodi. Bidejki cenite po 
koi se otkupuvaat sekundarnite surovini 
se vo zavisnost od vidot i kvalitetot na 
istite (vidot na hartijata, plastika ili 
metal), kako i stepenot na obrabotka 
(balirani, isprani, isitneti, separirani 
po boja i dr.,), koristeni se prose~ni ceni 
i toa: 
 

Vid na 
surovina 

Cena (od-do) Prose~na 
cena 

Hartija I kat.balirana 
4.62 den/kg do 
2.12 den/kg 
neselektirana 

  4 den./kg 

Plastika PET, 
zem.folija 5-8 
den./kg 

   10 den./kg 

Metal 4.5 den./kg 
debelina <3mm 
8 den./kg 
debelina >6mm 

   8 den./kg 

Tekstil Razni vidovi 1-
2 den./kg 

   2 den./kg 

 
 Vkupnite mo`ni prihodi po osnov 
na sobirawe i proda`ba na reciklabilni 
materijali se prika`ani vo slednata 
tabela: 
 

Frakcij
a 

Vkupno 
koli~in
a za 
period 

2016-

2020 (vo 

toni) 

Edine~na 
cena 
(prose~na
) den./kg 

Vkupno 
mo`ni 
prihodi 

Plastik
a 

562 10 5.620.00
0 

Hartija 112,4 4 449.600 
Metal 112,4 8,00 449.600 
Tekstil 140,5 2 281.000 
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  Vkupno 
denari: 

         

6.800.20
0 

 
 Na godi{no nivo bi mo`elo da se 

obezbedi prihod od nad 1.360.000 денари. 
Bidejki op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 

ruralna op{tina vo kojа skoro site 
`iteli `iveat vo ku}i, mo`e da se 
zaklu~i deka postojat preduslovi za 
uspe{no implementirawe na del od 
integralnoto upravuvawe so otpadot, 
odnosno delot na povtorna upotreba i 
reciklirawe na reciklabilnite 
materijali. 
 Sepak koli~inite koi se 
generiraat vo op{tinata na godi{no nivo 
se relativno mali za da bide isplatlivo 
nivnoto selektirawe. Neophodno e da se 
predvidi ponatamo{na obrabotka na 
odredeni vidovi na reciklabilni 
materijali (PEL, folii) vo vid na: 
balirawe, sortirawe ili seckawe, kako 
bi se namalil nivniot obem i bi se 
obezbedilo nivno polesno skladirawe. 
 Benefitite koi bi se ostvarile so 
recikliraweto pokraj obezbeduvaweto na 
stabilni prihodi i za{tita na 
~ovekovata okolina, bi pridonele i za 
prodol`uvawe na vekot na koristewe na 

општинската deponija, bidejќi i od aspekt 
na volumen i od aspekt na te`ina 
zna~itelno bi se namalile i koli~inite 
na otpad koi zavr{uvaat na deponijata. 
 Dokolku se zadr`i sega{niot 
na~in na upravuvawe so otpadot i pritoa 
ne se prevzemat merki so koi vo site 
naseleni mesta, odnosno na celoto 
naselenie se ovozmo`i koristewe na 
uslugata za podigawe na otpadot, 
predviduvawata se deka i ponatamu }e se 
sozdavaat golem broj na pomali divi 
deponii. 
 
 Trendovi vo generiraweto na 
biorazgradliv otpad 

 Koli~inite na biorazgradliv otpad 
koi se sozdavaat vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo se relativno mali i ne se 
identifikuvani potencijali za 
zgolemuvawe na naselenieto, kako i 
razvojot na zemjodelieto ne poka`uva 
nagorna linija vo poslednite godini, nitu 
pak ima nekoi pokazateli koi bi 
indicirale na zna~ajni promeni vo bliska 
idnina (promena na zemjodelskite 
kulturi, razvoj naprehrambena industrija 
i dr.). Za o~ekuvawe e deka koli~inite na 
ovoj vid otpad i vo sledite godini }e 
bidat na sega{noto nivo na generirawe. 
 
 3.Definirawe na celite 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo  vo 
golem del e ekolo{ki ~ista `ivotna 
sredina, koja raspolaga so golemi resursi 
i potencijali za proizvodstvo na zdrava 
hrana, kako i kapaciteti od {umi i vodi. 
 Otpadot, koj ne e soodvetno 
tretiran pretstavuva zakana ne samo za 
`ivotnata sredina, tuku e i potencijalna 
zakana za zagaduvawe na vodnoto bogatstvo 
vo op{tinata. 
 Spored nacrt Nacionalniot Plan 
za Upravuvawe so Otpad definirani se 11 
oblasti koi treba da se opfatat za 
implementirawe na integrirano 
upravuvawe so otpad i toa kako sleduva: 
 1.Politiki i pravna ramka 
 2.Institucionalna/organizaciona 
ramka 
 3.^ove~ki resursi/kapacitet 
 4.Finansirawe/pokrivawe na 
tro{oci 
 5.Sovest na nositelite i 
komunikacija 
 6.Dostapnost na 
podatoci/izvestuvawa 
 7.Izbegnuvawe i namaluvawe na 
otpad 
 8.Prerabotka i reciklirawe na 
otpad 
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 9.Izdvojuvawe, skladirawe, 
sobirawe i transport na otpad 
 10.Tretman i procesirawe na otpad 
 11.Finalno deponirawe 
 
 Iako ovoj plan se odnesuva na 
dr`avno nivo, sepak site ovie oblasti se 
relevantni i za lokalno nivo, osven 
prvata oblast koja e primarna 
odgovornost na dr`avata, iako 
politikite na upravuvawe so otpad treba 
da se gradat i na lokalno nivo. No, 
bidejki regionalniot pristap e ve}e 
definiran so ovoj plan, mo`e da se 
zaklu~i deka na lokalno nivo, osobeno kaj 
pomalite op{tini  nevozmo`no e  da 
bidat opfateni site oblasti, pred se 
poradi nemawe na potreben kapacitet i 
od aspekt na finansii i od aspekt na 
~ove~ki resursi. 
 Soglasno pogore navedenoto se 
prepora~uva vklu~uvawe na privaten 
kapital vo oblasta na upravuvawe so 
otpad i toa vo slednite slu~ai: 
 (javno privatno partnerstvo-
zakonski mo`nosti) 
 * ako uslugata ili postrojkata od 
oblasta na upravuvawe so otpad ne mo`at 
da se obezbedat so kapacitetite i 
stru~nite znaewa na lokalnite vlasti; 
 *ako voveduvaweto na privaten 
kapital zna~i verojatno zgolemuvawe na 
kvalitetot na uslugite ili na 
postrojkata; 
 *ako vklu~uvaweto na privatniot 
sektor ovozmo`i pobrzo vklu~uvawe i 
ostvaruvawe na uslugata ili postrojkata 
otkolku {to bi bilo koga bi se ~ekalo 
javno finansirawe; 
 *ako ima podr{ka od korisnicite 
na uslugi za voveduvawe na privatniot 
sektor; 
 *ako postoi prostor za tendersko 
natprevaruvawe pome|u nositelite na 
uslugi od privatniot sektor; 

 *ako ne postojat administrativni 
ili pravni pre~ki za vklu~uvawe na 
privatniot sektor; 
 *ako ponuduva~ite na uslugi 
obezbeduvaat prostor za podobruvawe i 
noviteti. 
 Sepak, dosega{nite iskustva 
govorat deka e potreben regionalen 
pristap pri upravuvawe so otpadot so cel 
da se postigne finansiska isplatlivost 
na sistemot, {to e i najva`en, ako ne i 
edinstven uslov za zainteresiranost na 
privatniot kapital za investirawe. 
 Site ovie preporaki govorat deka 
eden od na~inite za postignuvawe na 
dadenite celi e vklu~uvawe na privatniot 
kapital vo javnite uslugi na sobirawe, 
transport, recikla`a i deponirawe na 
komunalen otpad. 
 Dokumentot na Obedinetite Nacii 
Agenda 21 vo koja upravuvaweto so 
otpadot e elaborirano  vo posebno 
poglavje, definira odr`liv na~in na 
upravuvawe so otpadot koj vsu{nost e i 
ekolo{ki najprifatliviot na~in na 
upravuvawe so otpadot. 
 Soglasno preporakite od NPUO i 
Agenda 21 osnovnata cel na ovaa plan i 
programa e: 
  
 Voveduvawe na integralno 
upravuvawe so cvrstiot otpad na celata 
teritorija na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo 
 

4.Stimulativni merki za 
namaluvawe i za izbegnuvawe na 
sozdavaweto na otpadot, negovo povtorno 
koristewe, reciklirawe ili koristewe 
kako izvor na energija 
 
 Integralnoto upravuvawe so 
otpadot pretstavuva kompleksen na~in na 
upravuvawe so otpadot i istiot e 
najprifatliv od aspekt na za{tita na 
`ivotnata sredina. Ovoj na~in na 
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upravuvawe gi opfa}a merkite za 
namaluvawe i izbegnuvawe na sozdavawe 
na otpadot, selektiraweto na otpadot na 
mestoto na nastanuvawe, negovo 
podignuvawe, transport, reciklirawe, 
povtorna upotreba i deponirawe na 
frakciite koi ne mo`at da se 
recikliraat, vo soodvetni deponii. Od 
aspekt na za{tita na `ivotnata sredina 
na slika br.1 prika`ana e piramidata za 
najprifatlivite na~ini na tretirawe na 
otpadot. 
 
 Najprifatlivo 

 
 

Slika 1 
 Bidejki vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo dominanten otpad koj se 
sozdava e komunalniot cvrst otpad od 
doma}instvata, stimulativnite merki za 
realizacija na integralnoto upravuvawe 
so otpadot treba da bidat naso~eni kon 
principot na "zagaduva~ot pla}a". 
odnosno promena na na~inot na naplata za 
uslugata za podignuvawe na otpadot koj ne 
e reciklabilen. Postojniot na~in na 
pau{alna naplata, treba da se promeni vo 
naplata na uslugata na podigawe na otpad 
po koli~ina (volumen) ili te`ina na 
podignat otpad. Kako eden od na~inite za 
namaluvawe na generiraweto na otpadot, 
osobeno vo odnos na naselenieto koe vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo i e 
najgolem generator na otpad, se 
prepora~uva da se vovedat edukativni i 

stimulativni merki so procentualno 
namaluvawe na cenata za sobirawe na 
otpad za onie lica koi vr{at selekcija na 
otpadot. 
 Koj vid na stimulacija }e se usvoi 
treba da bide definirano vrz osnova na 
izvr{eno sogleduvawe na odr`livosta na 
sekoj od notiranite merki, odnosno da se 
izvr{i multikriteriumska analiza koja 
pokraj finansiskata odr`livost preku 
analiza na tro{oci za transport na otpad, 
bez sistem na selekcija i so voveden 
sistem, no so namaleni transportni 
tro{oci, }e gi sogleda i ekonomskite 
benefiti i za{titata na `ivotnata 
sredina. 
 Ekonomsko-finansiskite 
instrumenti za namaluvawe na 
biorazgradliviot otpad ili drugiot vid 
otpad, kako {to bi bil posebna taksa za 
deponirawe na reciklabilen otpad, mo`e 
da se sprovedat samo na dr`avno nivo. 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
preku definirawe na politika za 
voveduvawe na integralnoto upravuvawe 
so otpadot, bitno }e vlijae vrz 
stimuliraweto na izbegnuvaweto na 
generirawe na otpad, povtorna upotreba, 
primarno selektirawe i reciklirawe na 
frakciite na otpadot koi se pogodni za 
reciklirawe. 
 Uspe{nosta na voveduvawe na 
integralnoto upravuvawe so otpadot, a 
osobeno selektiraweto na otpadot e vo 
golema zavisnost od pravilnoto u~estvo 
na lokalnoto naselenie vo ovie 
aktivnosti. Poradi ova e neophodno 
aktivirawe na nevladiniot sektor koj bi 
trebalo da u~estvuva vo planiraweto, 
organiziraweto i realizacijata na 
celokupniot sistem. 
 Integralnoto upravuvawe so 
otpadot mo`e da se implementira na 
pove}e na~ini i toa: 

IzbeIzbegnuvawe 

Prevencija 

Povtorno koristewe 

Reciklirawe 

Gorewe  

(so iskoristuvawe na energijata-inseneracija) 

Deponirawe 

Odlagawe na deponii 
(visok ekolo{ki rizik,neprifatlivo) 

Otvorawe, obi~no gorewe 
(visok ekolo{ki rizik,neprifatlivo ) 
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 1.Implementiraweto da se izvr{i 
celosno od strana na op{tinskoto javno 
komunalno pretprijatie; 
 2.Celosna organizacija na 
selektirawe, transport i reciklirawe 
naotpad na privatniot sektor (dogovor za 
uslugi, koncesija); 
 3.Javno Privatno Partnerstvo. 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e od 
pomalite op{tini po broj na naselenie, 
vo Republika Makedonija. Koli~inite na 
generiran otpad na godi{no nivo se 
relativno mali i treba da se notira deka 
voveduvaweto na integralnoto 
upravuvawe so otpad treba da bide 
izvedeno na regionalno nivo. Sepak 
opredelba na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e da se vovedat osnovnite 
elementi na sovremenoto upravuvawe so 
otpadot, a so implementirawe na 
regionalnoto upravuvawe so otpad }e se 
zaokru`i celiot proces na sovremeno 
upravuvawe so otpadot. 
 
 5.Na~ini na otstranuvawe i 
deponirawe na otpadot 
 
 Deponiraweto na otpadot se vr{i 

na  op{tinskата deponiја Букески Дол koја 
e locirana na trome|eto pome|u selata 
Teranci, Ku~i~ino i ^iflik kade 
oficijalno deponiraweto na otpadot 
zapo~nalo vo 2000/2001 godina. Dosega 
spored procenkite, deponiran e nad 1.000 
toni otpad. Deponiraweto na 
komunalniot otpad vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo se vr{i so 
isfrlawe na komunalniot otpad na 
op{tinskata deponija, koja e ogradena, 
ima dve kapii za vlez i izlez na 
specijalnoto vozilo za smet, ima 
izgradeno ~uvarska ku}i~ka i platforma 
so rezervoar za voda za perewe na 
trkalata na specijalnoto vozilo. Postoi 
golem rizik od zagaduvawe i na 
podzemnite i povr{inskite vodi od 

zagaduva~ki materii proizlezeni od 
raboteweto na deponijata, koi slobodno 
navleguvaat vo site mediumi na `ivotnata 
sredina. 
 Spored NPUO op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e vo  Isto~niot region, 
odnosno so ovoj plan predvideno e od 2016 
godina deponiraweto na otpadot da se 
vr{i na deponijata vo Ko~ani, a 
postojnata op{tinska deponija da se 
zatvori, {to prakti~no zna~i deka 
problemite koi proizleguvaat od 
rabotewe na op{tinskite deponii treba 
da se nadminat so izgradba na regionalna 
sanitarna deponija. 
 Do izgradba na regionalna deponija 
, op{tina ^e{inovo-Oble{evo }e treba 
smetot da go transportira i deponira na 
deponijata vo Ko~ani. Neophodno e da se 
prevzemat slednite merki do zatvorawe i 
za zatvorawe na postoe~kata op{tinska 
deponija; 
 -Periodi~no nabivawe na otpadot 
so pokrivawe na istiot so inerten 
materijal ili zemja do celosno zatvorawe 
na op{tinskata deponija; 
 -Ma{insko poramnuvawe, nabivawe 
i pokrivawe so zemja i inerten material 
i prezemawe aktivnosti za celosno 
zatvorawe na deponijata 
 Ovie merki }e pridonesat za 
namaluvawe na mo`nostite za zagaduvawe 
na povr{inskite i podzemnite vodi kako 
i na po~vata. So mo`nosta od  upotreba na 
grade`niot {ut za pokrivawe na otpadot, 
e predlo`ena merkata za negovo posebno 
deponirawe. 
 
 6.Definirawe na indikatorite 
preku koi }e se sledi realizacijata na 
planot i programata 
 
 Indikatori za sledewe na 
realizacijata na aktivnostite koi se 
predvideni za ostvaruvawe na osnovnata 
cel, a toa se: namaluvawe na generiraweto 
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na otpadot, voveduvawe na reciklirawe i 
povtorna upotreba na otpadot, soodvetno 
deponirawe i tretirawe na otpadot i 
pokrivawe na celoto naselenie so 
uslugata za podignuvawe na otpadot, 
odnosno indikatori za sledewe i 
monitoring   na ostvaruvawe na planot i 
programata, voglavno treba da bidat 
bazirani na popolnuvawe na formularite 
za identifikacija i transport na otpad, 
kako i so popolnuvawe na godi{nite 
izve{tai za upravuvawe so otpad. 
Neophodno e  po~etnite vrednosti na 
indikatorite da bidat determinirani. 
Site ovie dokumenti se del od 
podzakonski akt: Pravilnik za formata i 
sodr`inata na dnevnikot za evidencija za 
postapuvawe so otpad, formata i 
sodr`inata na formularite za transport 
i identifikacija na otpadot i formata i 
sodr`inata na obrascite za godi{nite 
izve{tai za postapuvawe so otpad 
(Sl.vesnik na RM br.8/2006) i 
pretstavuvaat obvrska za pretprijatijata 
koi upravuvaat so otpad kako i za 
op{tinskite vlasti. 
 Preku ovie instrumenti vo sekoj 
moment }e se sogleduva realnata 
pretstava za ostvaruvawe na planot i 
programata, kako od strana na lokalnite 
vlasti, taka i od strana na drugi 
zainteresirani strani. 
 Vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
ne postojat industriski kapaciteti koi 
godi{no sozdavaat pove}e od 500 toni 
neopasen otpad ili pove}e od 200 kg. 
opasen otpad, {to zna~i deka nema 
industriski kapaciteti koi bi bile 
obvrzani da izrabotuvaat planovi za 
upravuvawe so otpad i da dostavuvaat 
godi{ni izve{tai do M@SPP za opasen 
otpad. Gradona~alnikot e dol`en da 
dostavuva godi{en konsolidiran izve{taj 
za sostojbite vo upravuvaweto so 
neopasniot otpad vo op{tina ^e{inovo-

Oble{evo do M@SPP najkasno do mesec 
mart vo tekovnata, za prethodnata godina. 
  
 7.Analiza i predlog za najsoodveten 
na~in na upravuvawe so otpad 
 
 Soglasno definiranata cel za 
implementirawe na integralnoto 
upravuvawe so otpadot kako najsoodveten 
na~in na upravuvawe so otpadot, 
analizite i predlogot se odnesuvaat na 
najsoodveten na~in na implementirawe na 
ovoj vid na upravuvawe. Na~inot na 
implementirawe, odnosno modelot na 
integralnoto upravuvawe so otpadot koj 
se predlaga da se implementira vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo, pred se 
treba da zavisi od realnite mo`nosti za 
implementacija na vaka krupno ostavena 
zada~a. Analizite na kapacitetite na 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
poka`uvaat deka op{tina ^e{inovo-
Oble{evo raspolaga so limitirani 
kapaciteti, i toa kako institucionalni, 
organizaciski, finansiski, tehni~ki, 
taka i kvalifikuvani ~ove~ki resursi. 
Ova e eden od klu~nite faktori vo 
definirawe na predlogot za na~inot na 
implementirawe na soodvetniot na~in na 
upravuvawe so otpadot vo op{tinata 
^e{inovo-Oble{evo, koj }e ovozmo`i i 
}e gi zadovoli osnovnite kriteriumi za 
bezbedno upravuvawe so otpadot koi se 
definirani vo NPUO i }e soodvetstvuva 
so barawata na EU direktivite vo 
oblasta na za{tita na `ivotnata sredina 
od negativnite vlijanija na otpadot. 
 Aktivnostite koi treba da se 
prevzemat za da se vospostavi nov sistem 
na upravuvawe so otpad se: 
 * Namaluvawe na generiraweto na 
otpadot; 
 * Voveduvawe na reciklirawe i 
povtorna upotreba na otpadot ; 
 * Soodvetno deponirawe i 
tretirawe na otpadot; 
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 * Pokrivawe na celoto naselenie 
so uslugata za podigawe na otpadot; 
 Najsoodveten i ekonomski opravdan 
na~in, soglasno NPUO, a i so ogled na 
realnite mo`nosti na op{tina 
^e{inovo-Oble{evo, za realizacija na 
ovie aktivnosti e regionalniot pristap 
vo upravuvaweto so otpadot. 
 Sepak vo ramkite na planskiot 
period potrebno e da se realiziraat del 
od ovie  celi koi se vo ramkite na 
kapacitetite na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, a toa se: 
  
 * Zgolemuvawe na opfatot na 
naselenieto so uslugata za podignuvawe na 
smetot; 
 * Voveduvawe na sistem za primarna 
selekcija na otpad. 
 *Edukacija na naselenieto-
podignuvawe na sovesta na povisoko nivo 
 
 Direktivite na EU se vodi~ za 
vospostavuvawe na soodveten na~in na 
upravuvawe so otpad. Vo niv se bara 
celokupnoto upravuvawe so otpad da bide 
bezbedno za zdravjeto na ~ovekot i za 
`ivotnata sredina. Vrz osnova na 
pogorespomnatite generalni pravci za 
dostignuvawe na minimalno nivo na 
usoglasenost so ovie direktivi, potrebni 
se slednite aktivnosti dadeni za period 
od {est godini: 
 * regionalno re{avawe na sistemot 
za upravuvawe so otpad; 
 * kalkulirawe na site tro{oci 
sozdadeni pri upravuvaweto so otpad pri 
formiraweto na cenata na uslugata; 
 * podigawe na stepenot na naplata 
od doma}instvata, industrijata i 
instituciite; 
 * postepeno voveduvawe na nova 
praksa za deponirawe na otpadot na 
postojnata op{tinska deponija 
(edukacija); 

 * postepeno voveduvawe na 
selekcija na komunalniot otpad na 
mestoto na sozdavawe (doma}instva, 
industrija i institucii) (edukacija); 
 * voveduvawe na javni kampawi 
(edukacija)  za selektirawe na otpad i 
kompostirawe; 
 
 Voveduvawe na recikliraweto , 
zna~i pred se voveduvawe na selekcija na 
otpadot, odnosno odvojuvawe na 
reciklabilnite otpadni materijali od 
otpadot koi e mo`no da bidat 
procesirani, preraboteni ili povtorno 
upotrebeni. Postojat pove}e na~ini na 
selekcija koi  denes se primenuvaat vo 
zemjite koi se orientirani kon ovoj na~in 
na iskoristuvawe na otpadot. 
Koncepciski, selekcija mo`e da se vr{i 
na slednite na~ini: 
  
1. Selekcija na otpadot vo posebni 
fabriki za prerabotka na otpadot, vo koi 
se vr{i izdvojuvawe na reciklabilnite 
frakcii od otpadot , koj vo pogonite se 
nosi izme{ano. 
2. So voveduvawe na primarna selekcija na 
otpadot, odnosno selektirawe na otpadot 
na mestoto na nastanuvawe, (vo domovite, 
industriskite objekti i dr.). 
 
 Soglasno iskustvata od drugite 
zemji, kako i nasokite definirani vo 
evropskite direktivi, voveduvaweto na 
primarnata selekcija e oceneto kako 
edinstven prifatliv na~in na selekcija 
koj ovozmo`uva bezbedno tretirawe na 
otpadot.    
 Od tehni~ki aspekt primarnata 
selekcija mo`e da se izvede preku 
voveduvawe na sistem na primarna 
selekcija vo mestoto na nastanuvawe na 
otpadot (doma}instva i industrija) ili 
pak so voveduvawa na t.n. "recikla`ni 
ostrovi", locirani na edna ili pove}e 
lokacii vo naselenite mesta, vo koj 
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naselenieto bi go selektiralo otpadot vo 
posebni sadovi so pogolem kapacitet za 
sekoj od reciklabilnite materijali 
(plastika, hartija, staklo, metal ) ili 
kombinacija od dvata na~ina. 
 Primarnata selekcija na mestoto 
na nastanuvawe na otpadot (doma}instva i 
industrija) mo`e da se vovede so prvi~na 
selekcija na otpadot na dva dela, odnosno 
neophodno e da sekoe doma}instvo, 
trgovski ili industriski kapacitet go 
dvoi otpadot vo dva sada i toa za 
selektirawe na vla`en (biorazgradliv) 
otpad, a drugiot za suv otpad (plastika, 
metal, tekstil i hartija). Po~etniot 
na~in na voveduvawe na primarnata 
selekcija bara i dopolnitelno 
doselektirawe na materijalite vo objekt 
koj }e ovozmo`i doselektirawe na 
materijalot po vid, boja i kvalitet.Ovoj 
sistem ponatamu bi se razvival so 
voveduvawe na poselektivna selekcija na 
otpadot, odnosno za sekoj vid na 
reciklabilen materijal bi imalo poseben 
sad, so {to postepeno bi se namalila 
potrebata od doselekcija na materijalot. 
 Treba da se notira deka naj~esto se 
upotrebuva opcijata koja e kombinacija od 
prethodnite navedeni sistemi. Ovoj 
kombiniran sistem obi~no se koristi vo 
naseleni mesta vo koi ima i individualni 
i kolektivni objekti za `iveewe. 
 So voveduvawe na selekcijata 
voedno }e bide opfaten i 
biorazgradliviot otpad i }e se vovede 
soodveten tretman za istiot, {to e uslov 
od EU direktivite koi obvrzuva na 
postepeno namaluvawe na koli~inite na 
deponiran biorazgradliv otpad. 
 Za site na~ini na primarna 
selekcija potrebno e da se obezbedi 
prostor za osnovno procesirawe na 
materijalot, so cel negovo kompaktirawe, 
seckawe, miewe i dr.,so {to bi se 
namalile tro{ocite za transport do 
mestoto za otkup na reciklabilni 

materijali i bi se zgolemila vrednosta na 
materijalite. 
 Od presudno zna~ewe za uspe{na 
implementacija na primarnata selekcija 
na reciklabilnite materijali e 
u~estvoto na naselenieto vo ovoj sistem. 
Poradi toa neophodno e podignuvawe na 
javnata svest za benefitite od 
selektiraweto na otpadot, za {to e 
neophodna mediumska kampawa. Za 
komercijalnite objekti, primarnoto 
selektirawe na otpadot mo`e da se 
organizira kako bilo koja druga rabotna 
zada~a bidej}i ve}e prethodno e 
vospostaven najop{tiot sistem na 
upravuvawe. 
 Iako koli~inite na organski otpad 
se relativno mali, soglasno evropskite 
direktivi,kako i pozitivnite zakonski 
regulativi, neophodno e prevzemawe na 
merki koi }e gi namalat koli~inite na 
organski otpad koj zavr{uva na deponija. 
Regionalniot pristap kon re{avawe na 
ova pra{awe e edinstven koj ovozmo`uva 
odr`livost na sistemot. 
 Kako najoptimalno re{enie za 
tretirawe na organskiot otpad se 
izdvojuva kompostiraweto. Treba da se 
napomene deka kompostiraweto treba da 
se vr{i na na~in koj }e ovozmo`i 
dobivawe na visoko kvaliteten kompost 
koj }e mo`e da se koristi vo zemjodelieto. 
Kompostot koj e dobien od kompostirawe 
na me{an komunalen organski otpad e so 
slab kvalitet i e rizi~en od aspekt na 
negoviot sostav. Ova pred se e poradi 
kompostirawe na organskiot otpad od 
`ivotinsko poteklo. Kompostot dobien 
od ovoj vid na otpad mo`e da se koristi 
samo vo cve}arstvoto ili za remedijacija 
na postojnite deponii. Kompostot dobien 
od t.n. "zelen otpad", odnosno organski 
otpad od rastitelno poteklo, e soodveten 
za upotreba vo zemjodelieto, a vo 
zavisnost od sostavot na kompostot 
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(prisustvo na te{ki metali) i za 
proizvodstvo na biohrana. 
 
 
 Prepora~ana tehnologija za 
kompostirawe 
 
 Za op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
prepora~livo e da se odbere tehnologija 
na doma{no kompostirawe ili t.n. 
aeriran kup za kompostirawe ili pak 
kompostirawe vo mali sadovi dizajnirani 
za kompostirawe na mali koli~estva na 
organski otpad. 
 Preporaki za aktivnosti koi treba 
da se prevzemat od op{tina ^e{inovo-
Oble{evo za uspe{no voveduvawe na 
kompostiraweto:  

 Javna kampawa za benefitite od 
kompostiraweto naso~ena kon 
naselenieto 

 Realizacija na pilot proekt za 
kompostirawe 

 
 8.Definirawe na akcii odnosno 
proekti so koi bi se realizirale 
predvidenite aktivnosti so izvr{ena 
prioretizacija  
 Sogalsno prepora~aniot na~in na 
upravuvawe so otpadot koj e 
determiniran vo prethodnata to~ka 
definirani se akciite koi treba da se 
realiziraat vo sledniot petgodi{en 
period. Akciite koi se predlo`eni se 
planirani soglasno realnite 
mo`nosti na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, kako od finansiski, 
tehni~ki aspekt, a pri toa zemaj}i gi 
vo predvid barawata {to 
proizleguvaat od EU direktivite. 
Rizicite koi se identifikuvani pred 
se se odnesuvaat na finansiskite 
mo`nosti na op{tinata kako i 
limitiranite mo`ni izvori na 
finansirawe na ovie akcii. 
Realizacijata na akciite vo golema 

mera }e zavisi od sposobnosta na 
samata op{tina postepeno i vo 
sorabotka so naselenieto, vo fazi da 
planira i da se spravi so ovaa 
problematika. Ograni~uva~ki 
faktori koi vlijaat vrz realizacija na 
akciite se vo potrebniot regionalen 
pristap vo re{avawe na problemite so 
upravuvaweto so otpadot, {to e vo 
direktna zavisnost od raspolo`enieto 
na lokalnite samoupravi vo regionot 
za realizacija, odnosno 
implementirawe na integralnoto 
upravuvawe so komunalniot cvrst 
otpad. 

 
9.Sogleduvawe na javnoto mislewe od 

aspekt na voveduvawe na soodvetno 
upravuvawe so otpadot vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo i definirawe na 
cenata na uslugata 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
ruralna op{tina vo koja sobiraweto, 
transportiraweto, odveduvaweto i 
deponiraweto na komunalniot cvrst 
otpad od del od doma}instvata i 
trgovskite objekti e zapo~nato vo 2000-
2001. Javnoto mislewe od aspekt na 
voveduvawe na ovaa komunalna usluga e 
pozitivno i zainteresiranosta na 
naselenieto za koristewe na ovoj vid na 
usluga e relativno golema. Bidej}i glaven 
prioritet na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e zgolemuvawe na pokrienosta 
na naselenieto i doma}instvata so ovaa 
komunalna usluga,sogleduvawata 
napraveni od strana na op{tinata se deka 
pogolemiot del na naselenieto e soglasno 
ili so pozitivno mislewe- odobruvawe vo 
odnos na planovite na op{tinata za 
pro{iruvawe na opfatot za sobirawe i 
transport na otpadot. 
 Vo odnos na voveduvawe na 
soodvetno upravuvawe so otpadot vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
definiraweto na javnoto mislewe e 
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limitirano od poznavawata na 
naselenieto od pridobivkite, odnosno 
benefitite koi bi se ostvarile so 
soodvetno upravuvawe. Dali }e imame 
pozitivno ili negativno javno mislewe  
vo golema zavisnost e od visinata na 
tarifite koi bi trebalo da se platat so 
voveduvawe na soodveten na~in na 
upravuvawe so otpadot. Postojnata 
tarifa e relativno mala i ne gi pokriva 
realno napravenite tro{oci od strana na 
Javnoto Pretprijatie. Vo ramkite na 
planiranata izrabotka na regionalna 
studija, kako i planiranata studija za 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo treba da se 
definira visinata na tarifata, pri toa 
da se zeme vo predvid dostapnosta na 
istata od strana na naselenieto (1,5 % od 
prihodite od edno doma}instvo).  
 Neophodno e sproveduvawe na javna 
kampawa za uspe{no implementirawe na 
predlo`enite akcii. 
 
 10.Identifikuvawe na mo`nite 
finansiski izvori za implementirawe na 
planot i programata  
 
 Finansiraweto na akciite koi se 
predvideni so ovoj plan e eden od glavnite 
rizici za negovo realizirawe vo 
planskiot period. Definiraweto na 
mo`nite izvori e prilo`eno vo 
prethodnata tabela. Treba da se 
potencira deka vo osnova kapitalnite 
investicii poradi svojata golemina 
voobi~aeno se finansiraat od dva ili 
pove}e izvori. Iako investiciite koi se 
potrebni za realizacija na akciite vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo se 
relativno mali, sepak se golemo 
optovaruvawe za op{tinskiot buxet i za 
Javnoto Komunalno Pretprijatie. 
Ekonomskiot kapacitet na op{tina 
^e{inovo-Oble{evo ne dozvoluva 
izdvojuvawe na golemi op{tinski 
sredstva za realizacija na planiranite 

akcii, a  mo`nosta za finansirawe preku 
samopridones e mala, pred se poradi 
malite prihodi na pogolemiot del od 
naselenieto (socio-ekonomskata sostojba 
na naselenieto vo op{tinata). 
 Finansiraweto na kapitalni 
investicii e mo`no od slednive izvori: 

 Op{tinski buxet 

 Javno Komunalno Pretprijatie 

 U~estvo na privatniot sektor 
preku raznite vidovi na negovo 
vklu~uvawe(Javno-Privatno 
partnerstvo,koncesii) 

 Dolgoro~ni zaemi od strana na 
komercijalni finansiski 
institucii 

 Dolgoro~ni zaemi od strana na 
me|unarodni finansiski 
institucii(Evropska banka za 
obnova i razvoj,Svetska banka, i dr) 

 Dolgoro~ni krediti od 
bilateralni izvori(Germanska 
banka za obnova i dr) 

 Transferi od dr`avniot buxet 

 Programa na M@SPP 

 Grantovi od Instrumentot za 
predpristapna pomo{-IPA,za 
zemjite kandidati za ~lenstvo vo 
EU 

 
 Dodeka finansiraweto na 
kapitalnite investicii mo`e da se 
obezbedi od pove}e izvori, samoto 
odr`uvawe, odnosno pokrivawe na 
operativnite tro{oci na sistemot za 
integralno upravuvawe so komunalniot 
cvrst otpad mo`e da se pokriva samo od 
naplata na definiranata tarifa za ovoj 
vid na usluga i od drugite prihodi 
ostvareni od ovaa dejnost(proda`ba na 
reciklabilni materijali i sl.) 

 
Бр.08-2351/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на 

Програмата за работа во Областа 
на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 
година бр.08-2111/1 од 

04.12.2015 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена на Програмата за работа во 
Областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост на 

Република Македонија на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево за 

2015 година бр.08-2111/1 од 

04.12.2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2363/1         Општина Чешиново-Облешево 

31.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 89 од 

Законот за градежно земјиште 

(,,Сл.весник на РМ,, бр.17/2011 од 

53/2011, 144/2012, 25/2013, 

137/2013 и 163/2013), Советот на 
Општина Чешиново-Облешево,на 

седницата одржана на ден 
29.12.2015 година, донесе: 

 

О Д Л У К А 

За измена на Програмата за 
работа во Областа на 

располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 
година бр.08-2111/1 од 

04.12.2015 година 
 

 Во Програмата за работа во 

областа на располагањето со 

градежно земјиште во сопственост 

на Република Македонија на 

подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година во 

Точка Б) Основи за изработка на 

Програмата, Основни плански 

документи се додава: 

o Урбанистички план вон 

населено место за стопански 
комплекс со намена Г2 и Е2 

Во делот Проценка на 

финансиски приливи по основ на 

реализација на програмата, вкупно 

приходи по реализација на 

Програмата се: 4.108,228,00 денари 

 Во делот расходи сумата од 
871.147, 00 денари се заменува со 

410.823,00 денари, односно вкупно 

455.823,00 денари. 
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- Измените на Програмата 

влегуваат во сила со денот на 

нејзиното донесување и истите ќе се 

објават во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2349/1                      Совет на 

31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2016 

година 

 

1.Го прогласувам Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2333/1         Општина Чешиново-Облешево 

30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за утврдување на 

финансиска конструкција за 

купување на подароци за 
празникот Богојавление – 

Водици 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
утврдување на финансиска 
конструкција за купување на 

подароци за празникот Богојавление 
– Водици, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

29.12.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-2377/1         Општина Чешиново-Облешево 
30.12.2015 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 
општина Чешиново-Облешево  на 

седницата одржана на ден 
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29.12.2015 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  утврдување на финансиска 
конструкција за купување на 

подароци за празникот 

Богојавление – Водици 

 
Член 1 

 За купување на подароци за 

празникот Богојавление – Водици се 
предвидуваат средства во висина од 

20.000,00 денари (дваесет илјади 

денари). 
 Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2016 година. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-2376/1                      Совет на 
31.12.2015 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 
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