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Дејност: СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДОВОДИ
Во периодот за кој се однесува овој Извештај успеавме да го
оддржиме во континуитет водоснабдувањето, со исклучок од 20 дена во
месец јануари во кој период во с.Кучичино имаше поплава при што
беше поплавена бушотината за вода. Во овој период населението беше
обезбедувано со флаширана вода за пиење и вода од цистерна.
ЈПКД Облешево ги презеде неопходните мерки за санација на
штетите од поплавата на бушотината и истовремено изврши темелн
чистење на резервоарот за вода.
Бунарот во с.Кучичино исто така ги задоволи потребните
количини на вода за овој период.
Во с.Спанчево интервениравме со неколку поправки на
споредната и на главната мрежа и извршено е чистење на каптажниот
зафат. Водоснабдувањето се одвиваше без прекини со тоа што двата
бунари од кои се обезбедува резервоарот со вода речиси во целсот ги
обезбедија потребните количини на вода.
Состојбата со исправноста на водата редовно се следи од страна на
Центарот за Јавно Здравје Кочани и Институтот за Јавно Здравје од
Скопје. Водата редовно се хлорира според пропишаниот Правилник за
исправноста на водата за пиење.

Дејност: СОБИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

Собирањето на смет од нашата општина се врши од следните
населени места и со следниот распоред на собирање:
-

Понеделник: Облешево
Вторник: Спанчево
Среда: Чешиново
Четврток: Соколарци
Петок: Бање и Чифлик

Евентуален опфат на останатите населени места од нашата
општина со оваа дејност не е можен со обезбедување на канти и
контејнери од причина што финансиски ЈПКД Облешево не е во
можност да изврши такво вложување. И понатаму останува можност
ваквата потреба да биде задоволена преку одреден донатор.

Депонирањето на сметот се врши на депонијата во месноста
Букески Дол на која се извршени неколку интервенција за сринување
на сметот.
Како негатива во делот на депонирање на сметот е големата
оддалеченост на депонијата и немањето асфалт до неа. Лошиот
терен секојдневно се одразува на амортизацијата на возилото за
собирање на смет, а во одредени случаи кога имаше поројни дождови,
комплетно беше отсечен патот до депонијата, што самостојно го
рапариравме со поставување на камења и друг цврст материјал на
одредени локации.
Во месец октомври од страна на Советот на општина ЧешиновоОблешево е донесена одлука за затворање на депонијата Букески Дол
од 2016 година. Одлуката е донесена според стратегијата на
Министерството за животна средина и просторно планирање, според
која сметот од општина Чешиново-Облешево ќе се депонира на
депонијата во општина Кочани.

Дејност: ПАЗАР

Стопанисувањето со сточниот пазар е дејност која е од големо
значење за ЈПКД Облешево, од причина што остварува приход без
поголеми расходи. Сепак, намалениот сточен фонд во општината
дирекно се одразува врз месечните приходи остварени од сточниот
пазар. Исто така и делот со тезги, кој е под наше управување спаѓа во
прометните дејности на ЈПКД Облешево. За остварените приходи од
пазарот редовно на месечно ниво се доставувани информации до
Советот на општината.
Со цел да се воведе испревен режим на финансиското работење
во пазарот, Советот на општината на своја редовна седница во 2014
година донесе Одлука за воведување и примена на фискални каси во
работењето. Воведувањето на фискалните каси во употреба е
стартувано од месец февруари 2015 година, со што талоните со кои
претходно се работеше на пазарот целосно се исфрлени од работа и
дневниот пазар се евидентира со фискални каси.
Инаку, во делот на водењето евиденција за влез и излез на стока,
го евидентираме секој влез, т.е. промена на одгледувалиштето на
секое грло, што е обвска дадена од страна на Агенцијата за храна и
ветеринарство. Од страна на државни инспектори на Агенцијата, беше
спроведена контрола на работата на нашиот сточен пазар, кој не
дозволуваат да се врши продажба на неодбележани грла стока.
Контролата од страна на инспекторатот беше вршена во внатрешноста
на сточниот пазар, но и покрај тоа неодбележаната стока се
продаваше надвор од пазарот, за што инспекцијата не презеде

никакви мерки со цел да ги санкционира продавачите и купувачите на
неодбележаните грла.

Во делот на пазарот наменет за тезги регистрирано е мало
намалување на присутните продавачи, односно закупци на тезги.
Дејност: ОДДРЖУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИЈА
Како оддржувачи на канализационата мрежа во с.Облешево ЈПКД
Облешево во изминатиот перод вршеше редовна проверка на мрежата,
и има извршено шест интервенци на санација на шахти. Исто така се
отстранети неколку дефекти од запушување. Оваа година се
финализира и изградбата на канализационата мрежа во останатиот
дел од селото, при што очекуваме дека новоизградената мрежа ќе ни
биде доделена на управување со одлука на Советот во 2016 година.
Како еден од проблемите со кој се соочивме беше големиот број
на приклучоци на атмосверска вода во канализационата мрежа.
Ваквата појава во голема мера пречи на спроведувањето на отпадната
вода посебно во услови на зголемени врнежи. Сепак, од наша страна
се направени напори оваа појава да биде избегната и постоечките
приклучоци да бидат исклучувани.
Дејност: ОДДРЖУВАЊЕ НА ГРОБИШТА
ЈПКД Облешево оваа дејност ја врши и наплаќа во оние населени
места каде се врши собирање на сметот или се управува со
водоводите. Дејноста се обавува редовно при што значително е
зголемена хигиената во овие објекти отколку порано.
ЈПКД Облешево постапувајќи по Решение од државен комунален
инспектор изврши измена на Статутот со тоа што ја воведе дејноста
управување со гробишта и презеде мерки за почеток на водење
Регистар на починати лица и давање на одобренија за погреби на
селските гробишта во општината.

Дејност: ОДДРЖУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ

Согласно усвоената Програма за оддржување на зелените
површини од страна на Советот на општината, ЈПКД Облешево ги
оддржува следните површини:
 Парк во с.Облешево
 Простор пред Месна Заедница во Облешево

 Парк во с.Чешиново
 Игралиште во с.Чешиново
 Простор пред Месна Заедница во Чешиново
Од страна на Советот на општината, во месец февруари е донесена
Одлука за времен ангажман на десет лица како сезонски работници,
за период од шест месеци. Нивното ангажирање и работни задачи се
дефинирани во Програмата “Зелена Македонија“ донесена од страна
на Градоначалникот на општината. Со групата сезонски работици се
вршат следните работи:
 Оддржување на игралиштето во с.Чешиново;
 Оддржување на парковите во с.Чешиново и с.Облешево;
 Косење на патиштата во општината;
 Косење на дворовите во детските градинки во Чешиново и
Облешево;
 Уредување на површини во селата;
 Чистење и метење на прометни улици и локации;
 Чистење на селските гробишта;
 Отстранување на дефекти и пречки во инфраструктурата;
 Други работи од општ интерес;

Дејност: ОДДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

Оваа дејност ја врши лице - електичар, кое е вработено во ЈПКД
Облешево. Во изминатиот период оддржувањето на јавното
осветлување бележи повеќе интервенции на дефекти во мрежата на
уличното осветлување настанати поради невреме, дефекти во
трафостаниците, изгорени подземни кабли и слично. И покрај тоа,
настојувавме сите интервенции да ги извршиме навремено и
квалитетно.
Замената на прегорените светилки се врши рутински во сите
населени места, еднаш до два пати месечно, додека дополнително се
работи на интервенции и пријави од страна на граѓаните на дефекти и
барања за смена на изгорени светилки. За состојбата со работењето
на уличното осветлување редовно на месечно ниво од наша страна е
доставувана информација до Советот на општината.
Во втората половина на 2015 година Општината инвестираше во
замена на постоечките светлечки арматури на канделабрите во

Чешиново и Облешево со штедливи ЛЕД светилки. Исто така одредена
бројка на светлечки арматури беа заменети и во селата Уларци и
Спанчево. Потребата од дополнително осветлување со
светлосни арматури во населените места останува и понатаму, со тоа
што според можностите се поставуваат на местата каде што има
потреба од тоа.
Оваа дејност е од посебно значење за граѓаните на сите
населени места во нашата општина и од тие причини настојуваме да
одговориме на најсоодветен начин на нивните барања и потреби.
Освен тоа оддржувањето на уличното осветлување го вршиме во
постојана координација со ЕВН, за меѓусебна координација во
работењето, како и со МВР во случаи кога се работи на магистралниот
пат.

ОСТАНАТИ ДЕЈНОСТИ
Зимско оддржување на патишта
Оддржувањето на патиштата во зимски услови ЈПКД Облешево
го врши преку избор на изведувач и оваа година дејноста ја врши
фирмата Авто Бели од Облешево. Во периодот во месец јануари од
оваа фирма имаше интервенција со раструрање на сол на делови од
патишта и тоа на потегот Облешево- Теранци, влезовите на селата
Кучичино, Борилчево и Уларци.
За потребата за оваа дејност се купени дополнителни 6 кубни
метри сепариран песок, додека од минатата година имавме на залиха
5 метри кубни и 1 тон индустриска сол. Во периодот во месеци
декември од оваа фирма имаше интервенција со раструрање на сол и
песок на делови од патишта и тоа на потегот Облешево- Теранци,
влезовите на селата Кучичино, Борилчево и Уларци. Исто така во
декември имавме две интервенции на расфрлање на песок и сол на
истите патни правци.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ И ЗАКЛУЧОЦИ
Дејностите кои ги врши ЈПКД Облешево во служба на граѓаните,
со цел да им го зголеми квалитетот на живеење, во изминатиот период
од наша страна се вршени континуирано, квалитетно и навремено.
Сепак, треба да се сфати дека самото постоење на субјект од типот на
ЈПКД Облешево во нашата општина носи и големи трошоци за
неговото функционирање од аспект на исправност и спроведување на
законитоста во работењето. Освен досегашните дејности, во иднина
би требало да бидеме концентрирани на проширување на услугите и
работите кои ги вршиме во служба на граѓаните, но тоа да не биде на
сметка на општинскиот буџет, туку на корисниците на тие услуги.

За таа цел очекуваме дека од Советот на општина ЧешиновоОблешево ќе наидеме на разбирање преку формирање на соодветна
долгорочна стратегија за развој на ЈПКД Облешево во која ќе бидат
вклучени нови услужни дејности и со што ќе се дефинира развојот и
стабилноста на претријатието.

