SLU@BEN ГLASNIK
NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO
^e{inovo-Oble{evo
Izleguva po
potreba
Godina 12 broj 11
07.12.2016 godina
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 остварени
бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец
Октомври 2016 година
1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец
Октомври 2016 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.09-1876/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 29.11.2016 година,
донесе:
З А К Л У Ч О К
За усвојување на Информацијата
за остварени бруто приходи од
работа на пазарот во Облешево
за месец Октомври 2016 година
I
Се
усвојува
писмената
Информација
за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Октомври 2016
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.
II
Заклучокот влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавување
во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.
Бр.08-1865/1
01.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа
(Сл.весник
на
Р.М.

Стр. 2 br.11
бр.5/2002),
општина
донесе:

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево
Градоначалникот
на
Чешиново-Облешево

Р Е Ш Е Н И Е
За прогласување и објавување
на Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување
на јавното осветлување на
територија на општина
Чешиново-Облешево
за месец Октомври 2016 година
1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија
на општина Чешиново-Облешево за
месец Октомври 2016 година, што
Советот на општина ЧешиновоОблешево го донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2016 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.09-1875/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 29.11.2016 година,
донесе:
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З А К Л У Ч О К
За усвојување на Информацијата
за извршени работи за
одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Октомври 2016 година
I
Се
усвојува
писмената
Информација за извршени работи за
одржување на јавното осветлување
на територија на општина ЧешиновоОблешево за месец Октомври 2016
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.
II
Заклучокот влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавување
во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.
Бр.08-1864/1
01.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 Програмата за социјална
заштита за 2017 година
1.Ја прогласувам Програмата за
социјална заштита за 2017 година,
што Советот на општина ЧешиновоОблешево ја донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2016 година.
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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.09-1874/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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, 173/2015, 192/2015 и
30/2016), 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.108201/2
од
18.11.2016
година,
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година
ја донесе
следната:
ПРОГРАМА
За социјална заштита за 2017
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
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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
и
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,
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,
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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 случаи 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
ЧешиновоОблешево
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
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парична помош во материјал
градба на домови и слично.

за

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.
II.3.Поддршка
за
здруженија
од
областа
на
социјалната
и
здравствената
заштита
Oганизациjaтa нa 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
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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
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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.
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
ЧешиновоОблешево 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.
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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

07.12.2016god.

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.
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.
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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
6.000,00 денари (за лекување со
оперативен зафат во странство до
10.000,00 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)
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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.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила со
денот на нејзиното донесување, а
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1863/1
01.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002),
Градоначалникот
на
општина
Чешиново-Облешево донесе:
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Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување и објавување
на Програмата за финансирање
проекти и програмски активности
на здруженија на граѓани за
2017 година
1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани
за 2017 година, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.09-1873/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

Врз основа на член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ”
бр.5/02), како и врз основа на член
15, став 1, точка 13 од Статутот на
општина Чешиново – Облешево (“Сл.
гласник на општина Чешиново –
Облешево” бр.6/2015), Советот на
општина Чешиново – Облешево на
седницата
одржана
на
ден
29.11.2016 година, донесе:
ПРОГРАМА
за финансирање проекти и
програмски активности
на здруженија на граѓани за
2017 година
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Основни цели на Програмата за
финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани
за
2017
година
на
Општина
Чешиново-Облешево се:
Придонес
на
Општина
Чешиново-Облешево
во
подобрувањето
на
воспитнообразовната дејност;
Придонес
на
Општина
Чешиново-Облешево
во
унапредувањето, осовременувањето
и развојот на фолклорот преку
изучувањето,
негувањето,
развивањето,
зачувувањето
и
презентирањето на македонскиот
фолклор и обичаи, изразени низ
народни игри, песни, инструменти и
носии;
- Згрижување на децата од
предучилишна возраст (1-6 години),
со цел да ги зајакнат своите говорни
способности,
да
откриваат
и
решаваат
проблеми,
да
го
контролираат своето однесување и
да ги изразуваат своите потреби;
Создавање
услови
на
граѓаните на Општина ЧешиновоОблешево да изучуваат странски
јазици, работа со компјутери и
посетуваат
часови
по
музичко
образование;
-Подобрување
на
животните
услови
на
индивидуалниот
земјоделски
производител
преку
примена на нови технологии во
земјоделството, со посебен акцент
на оризопроизводството;
Активен
придонес
на
Општина
Чешиново-Облешево
за
развој
на
оризопроизводството,
афирмирање на брендот Кочански
ориз, регионално и меѓународно

I. ЦЕЛИ
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поврзување со други асоцијации и
здруженија од подсекторот ориз;
Поддршка
од
Општина
Чешиново-Облешево
во
организирање
јавни
трибини,
округли
маси,
семинари
и
работилници
за
ориз,
за
информирање
на
јавноста
за
состојбите во оризопроизводството,
како
и
плановите
за
негово
унапредување.
II.АКТИВНОСТИ
Во насока на остварување на
целите на оваа програма општина
Чешиново-Облешево ќе ги преземе
сите
потребни
активности,
во
согласност со своите човечки и
технички ресурси.
Во
таа
смисла
ќе
се
поддржуваат
здруженијата
на
граѓани кои ги извршуваат следните
активности:
-Згрижување
на
деца
од
предучилишна возраст (1-6 години);
-Часови
за
граѓаните
на
општина
Чешиново-Облешево
по
англиски
јазик,
информатика,
музичко образование и фолклор;
-Заштита на животната средина
и спроведување еколошки акции;
-Иницијативи и активности за
подигање на јавната свест кај
граѓаните за јавната чистота;
-Унапредување
на
земјоделското производство преку
непосредни
запознавања
на
најсовршените
достигања
во
земјоделското
производство,
преработка и маркетинг;
-Работилници и трибини за
оризот, со цел изнаоѓање решенија
за
проблемите
во
оризопроизводството,
како
и
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создавање услови за идниот развој
на производството на оризот;
- Користење на обновлива
енергија,
заштеда
на
потрошувачката и производство на
енергија
при
земјоделско
и
сточарско производство, воведување
на практики кои не ја загадуваат
животната средина и зачувување на
биодиверзитетот
и
биолошките
посебности;
-Изработка
на
стратешки
документи за развој на подсекторот
ориз,
базирани
на
сеопфатни
анализи
на
состојбите
и
потенцијалите за развој определен
временски рок, со акционен план за
реализација на стратешките цели со
конкретни рокови, активности и
потребни средства;
-Воведување на современи и
напредни агротехнологии во целиот
ланец на добивање на високо
квалитетен ориз со цел намалување
на
производните
трошоци
по
единица производ и за заштеда на
инвестициите;
-Зголемување на квалитетот на
ориз преку имплементацијата на
стандардите
за
заштита
на
географското потекло на Кочанскиот
ориз.
III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите
на
општина
Чешиново-Облешево
за
финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани
за 2017 година, утврдени со оваа
програма, ќе се финансираат од:
- Средства на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2017 година;
- Буџетот на Република Македонија
за 2017 година (преку надлежните
министерства);
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Трговски
друштва,
претпријатија, фондации и
правни и физички лица;
- Други извори.

јавни
други

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ
НА
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Средствата од Буџетот на
општина
Чешиново-Облешево
за
2017 година за реализација на оваа
програма се предвидени во програма
Д0-Градоначалник, конто 463110Трансфери до здруженија на граѓани
и фондации.
Распределбата на средствата
ќе се врши врз основа на Одлука за
распределба
на
средства
за
поддршка на здруженија на граѓани
донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево, а врз основа
на доставена Апликација по објавен
Јавен повик за финансирање на
проекти на Невладини Организации.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина
Чешиново – Облешево се грижи и го
обезбедува спроведувањето на оваа
Програма.
Оваа Програма влегува во сила
со денот на нејзино донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1862/1
01.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002),

07.12.2016god.

Градоначалникот
на
општина
Чешиново-Облешево донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување и објавување
на Програмата за финансирање
на активностите на општина
Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2017
година
1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање на
активностите на
општина Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2017 година,
што Советот на општина ЧешиновоОблешево ја донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2016 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.09-1872/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

Врз основа на член 36, став 1,
точка 15 и член 22, став 1, точка 6
од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и
врз основа на член 15, став 1, точка
6 од Статутот на општина Чешиново
–
Облешево (“Сл. гласник
на
општина Чешиново – Облешево”
бр.6/2015), Советот на општина
Чешиново – Облешево на седницата
одржана на ден 29.11.2016 година,
донесе:
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ПРОГРАМА
За финансирање на
активностите на општина
Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2017
година
I. Ц Е Л И
Основни цели на оваа Програма
за
активностите
на
Општина
Чешиново – Облешево во областа на
спортот се:
- Учество на Општина Чешиново
– Облешево во организирањето и
збогатувањето на спортскиот живот
во општината, во согласност со
потребите
и
интересите
на
граѓаните;
Создавање
услови
за
реализирање
на
спортско
–
рекреативните
активности
на
граѓаните;
Афирмација
на
Општина
Чешиново – Облешево како спортски
центар во Република Македонија;
- Промовирање на можностите
на Општина Чешиново – Облешево
да
биде
домаќин
на
одделни
спортски
манифестации
и
поддржување на иницијативите што
се преземаат на тој план;
- Создавање услови за настапи
на спортски натпреварувања во
земјата на спортисти и спортски
клубови од Општина Чешиново –
Облешево.
II. А К Т И В Н О С Т И
Со цел да се реализираат
целите на оваа Програма, Општина
Чешиново – Облешево ќе ги преземе
сите
потребни
активности,
во
согласност со своите технички и
човечки ресурси.

07.12.2016god.

Во
тој
контекст,
ќе
се
спроведуваат активности кои се
насочени
кон
сочувување
на
континуитетот на традиционалните
спортски
манифестации,
поддржување на фудбалски екипи
кои се натпреваруваат во лигите
организирани
од
страна
на
Фудбалската
федерација
на
Македонија, и поттикнувањето на
спортскиот дух меѓу жителите на
општината, а особено младите.
III. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е
Активностите
на
општина
Чешиново – Облешево од областа на
спортот, утврдени со оваа Програма,
ќе се финансираат од средства на
Буџетот на општина Чешиново –
Облешево
за
2017
година,
спонзорства и донации и тоа за:
- Донација на спортски клубови;
-Финансирање
на
традиционални спортски натпревари
во општина Чешиново-Облешево.
При
реализацијата
на
Програмата, Општина Чешиново Облешево
ќе
ги
поддржува
организаторите
на
спортските
манифестации при спроведувањето
на
нивните
активности
за
обезбедување финансиски средства
и друга помош од:
Буџетот
на
Република
Македонија за 2017 година (преку
надлежните министерства);
Трговски
друштва,
јавни
претпријатија, фондации и други
правни и физички лица;
- Други извори.
IV.
РАСПОРЕДУВАЊЕ
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

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

НА

Стр. 12 br.11

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево

07.12.2016god.

Средствата од Буџетот на
општина Чешиново – Облешево за
2017 година од Програмата L0 –
Спорт и рекреација, конто 463120 –
Трансфери до спортски клубови, се
распоредуваат
како учество на
Општина Чешиново – Облешево за
поттикнување,
поддржување
и
помагање за активности од областа
на спортот.
Средствата
ќе
бидат
распоредени на спортски клубови,
како надоместок за одржување
тренинзи и натпревари и за сите
трошоци
кои
настануваат
во
процесот на натпреварување, како и
на здруженија на граѓани кои се
јавуваат
како
организатори
на
традиционални спортски натпревари.
Распределбата на средствата
ќе се врши врз основа на Одлука за
распределба
на
средства
за
поддршка на здруженија на граѓани
донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево, а врз основа
на доставена Апликација по објавен
Јавен повик за финансирање на
проекти на Невладини Организации
од областа на спортот.

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002),
Градоначалникот
на
општина
Чешиново-Облешево донесе:

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина
Чешиново – Облешево се грижи и го
обезбедува спроведувањето на оваа
Програма.
Оваа програма влегува во сила
со денот на нејзино донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.

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 2016 година
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево
бр.14/2015),
Советот на општина Чешиново-

Бр.08-1861/1
02.11.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Р Е Ш Е Н И Е
за прогласување и објавување
на Одлуката за еднократна
финансиска помош на Цвета
Алексова од с.Бања
1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Цвета Алексова од с.Бања, што
Советот на општина ЧешиновоОблешево ја донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2016 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.09-1871/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков
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Облешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година донесе:

Барањето за материјална помош
на Милан Петров од с.Чешиново

О Д Л У К А
За еднократна финансиска
помош на Цвета Алексова од
с.Бања

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување
на
Барањето
за
материјална помош на Милан Петров
од с.Чешиново, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.

Член 1
На Цвета Алексова од с.Бања
со
ЕМБГ
0708947498005,
со
постојано место на живеење во
с.Бања ул.Киро Величков 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 на нејзиниот сопруг Димитар
Алексов ЕМБГ 1309948493009, с/ка
200001779108226 Стопанска банка.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново- Облешево.
Бр.08-1860/1
02.11.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 усвојување на

Бр.09-1870/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

Врз основа на 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 од Статутот
на
општина
Чешиново-Облешево
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево
бр.6/2015),
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година ја донесе
следната:
О Д Л У К А
За усвојување на Барањето за
материјална помош на
Милан Петров од с.Чешиново
Член 1
Се усвојува Барањето на Милан
Петров
од
с.Чешиново
за
материјална помош во набавка на
песок за насипување на земјен пат
во
должина
од
80метри
во
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с.Чешиново, крак на улица Маршал
Тито.
Средствата се обезбедени во
Буџетот на општината.

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

Член 2
Работната рака е на сметка на
Барателот.

Бр.09-1869/1
01.12.2016 год.
Облешево

Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1859/1
02.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 усвојување на
Барањето за материјална помош
на Месна Заедница Бурилчево
1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување
на
Барањето
за
материјална
помош
на
Месна
Заедница Бурилчево, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 година.
2.Решението да се објави во
Службен
Гласник
на
општина
Чешиново-Облешево.

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

Врз основа на 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 од Статутот
на
општина
Чешиново-Облешево
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево
бр.6/2015),
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година ја донесе
следната:
О Д Л У К А
За усвојување на Барањето за
материјална помош на
Месна Заедница Бурилчево
Член 1
Се усвојува Барањето на Месна
Заедница Бурилчево во набавка на
пластично црево Ф 75 во должина од
100метри и набавка на електричен
кабел 3х1,5 во должина од 700метри
потребни за водоводот во селото.
Средствата се обезбедени во
Буџетот на општината.
Член 2
Работната рака е на сметка на
Барателот.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
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Облешево.
Бр.08-1858/1
02.12.2016 год.
Облешево

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево
општина

Чешиново-

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 издавање на
Согласност за продолжување на
постапката за издавање на
Решение за утврдување на
правен статус на бесправен
објект - А1 домување
1.Ја прогласувам Одлуката за
издавање
на
Согласност
за
продолжување на постапката за
издавање на Решение за утврдување
на правен статус на бесправен објект
- А1 домување, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.09-1868/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

07.12.2016god.

Врз основа на
член 11 од
Законот
за
постапување
со
бесправно
изградени
објекти
(Службен
весник
на
Република
Македонија бр.23/2011, 54/2011,
155/2012,
72/2013,
44/2014,
115/2014,
199/2014,
124/2015,
129/2015, 217/2015, 31/2016) и член
21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина
Чешиново-Облешево
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево бр.3/2005)
а
во согласност со Правилникот за
стандарди
за
вклопување
на
бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (Службен
весник на Република Македонија бр.
56/2011),
Советот
на
општина
Чешиново-Облешево
на
ден
29.11.2016
година
ја
донесе
следната:
О Д Л У К А
За издавање на Согласност за
продолжување на постапката за
издавање на Решение за
утврдување на правен статус на
бесправен објект - А1 домување
Член 1
Се
издава
Согласност
за
продолжување на постапката за
издавање на Решение за утврдување
на правен статус на бесправен објект
А1-домување
изграден
на
КП
бр.4912, евидентиран во Имотен
Лист бр.229 КО Чешиново на име
Славко
Арсов
од
с.Чешиново,
прикажан во Геодетски елаборат за
геодетски работи за посебни намени
за бесправно изградени објекти и
деловни објекти за КО Чешиново
бр.544-1/12 од 23.07.2012 година
изработен од Друштво за премер на
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земјиште, проектирање и други
геодетски работи Геомер
Гис
Кочани.
Во
идната
планска
документација
на
општина
Чешиново-Облешево ќе се изврши
усогласување
на
земјиштето
и
бесправниот објект од став 1 на овој
член ќе биде вклопен во идната
Урбанистичка планска документација
за село Чешиново.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на донесување
и истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1857/1
02.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 избор на
приоритетен проект и соптвено
учество во реализација на
проектот „Изработка на Техничка
документација за изградба на
пешачка патека (тротоари) од
Магистралниот пат А3 до влезот
на село Чешиново“
1.Ја прогласувам Одлуката за
избор на приоритетен проект и
соптвено учество во реализација на

07.12.2016god.

проектот „Изработка на Техничка
документација
за
изградба
на
пешачка
патека
(тротоари)
од
Магистралниот пат А3 до влезот на
село Чешиново“, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.09-1867/1
01.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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),
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година ја донесе
следната:
О Д Л У К А
За избор на приоритетен проект
и соптвено учество во
реализација на проектот
„Изработка на Техничка
документација за изградба на
пешачка патека (тротоари) од
Магистралниот пат А3 до влезот
на село Чешиново“
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Член 1
Како приоритетен проект за
аплицирање на Јавниот повик за
прибирање на Предлог-Проекти за
развој на селата за 2017 година се
избира проектот
„Изработка на
Техничка документација за изградба
на пешачка патека (тротоари) од
Магистралниот пат А3 до влезот на
село Чешиново “.
Член 2
Општината да учествува со
10%
сопствени
средства,
од
вкупниот буџет, во реализација на
проектот.
Средствата од став 1 на овој
член ќе се обезбедат во Буџетот на
општина
Чешиново-Облешево
за
2017 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1856/1
02.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

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),Советот
на
општина
Чешиново-Облешево
на седницата
одржана на ден 29.11.2016 година ја
донесе следната:

07.12.2016god.

О Д Л У К А
За избор на приоритетен проект
и соптвено учество во
реализација на проектот
„Изработка на Техничка
документација за изградба на
пешачка патека (тротоари) од
Магистралниот пат А3 до влезот
на село Чешиново“
Член 1
Како приоритетен проект за
аплицирање на Јавниот повик за
прибирање на Предлог-Проекти за
развој на селата за 2017 година се
избира проектот
„Изработка на
Техничка документација за изградба
на пешачка патека (тротоари) од
Магистралниот пат А3 до влезот на
село Чешиново “.
Член 2
Општината да учествува со
10%
сопствени
средства,
од
вкупниот буџет, во реализација на
проектот.
Средствата од став 1 на овој
член ќе се обезбедат во Буџетот на
општина
Чешиново-Облешево
за
2017 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1748/1
02.11.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

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

Стр. 18 br.11

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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
избор на приоритетен проект и
соптвено учество во реализација
на проектот „Изработка на
техничка документација за
инфрструктура во Индустриска
зона Облешево - Урбан блок 4
Облешево “
1.Ја прогласувам Одлуката за
избор на приоритетен проект и
соптвено учество во реализација на
проектот „Изработка на техничка
документација за инфрструктура во
Индустриска зона Облешево - Урбан
блок 4 Облешево “, што Советот на
општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе на седницата одржана на ден
29.11.2016 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.09-1855/1
02.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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
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член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на
општина
Чешиново-Облешево
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево
бр.6/2015),
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година ја донесе
следната:
О Д Л У К А
За избор на приоритетен проект
и соптвено учество во
реализација на проектот
„Изработка на техничка
документација за инфрструктура
во Индустриска зона Облешево Урбан блок 4 Облешево “
Член 1
Како приоритетен проект за
аплицирање на Јавниот повик за
прибирање на Предлог-Проекти за
развој на подрачја со специфични
развојни потреби за 2017 година се
избира проектот
„Изработка на
техничка
документација
за
инфрструктура во Индустриска зона
Облешево -Урбан блок 4 Облешево “.
Член 2
Општината да учествува со
10%
сопствени
средства,
од
вкупниот буџет, во реализација на
проектот.
Средствата од став 1 на овој
член ќе се обезбедат во Буџетот на
општина
Чешиново-Облешево
за
2017 година.
Член 3
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
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Облешево.
Бр.08-1866/1
01.12.2016 год.
Облешево

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево
општина

Чешиново-

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 Програмата за управување со
отпад за 2017 година
1.Ја прогласувам Програмата
за управување со отпад за 2017
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата
одржана
на
ден
29.11.2016 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.09-1881/1
02.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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,
146/15, 192/15, 39/16 I 63/16), Советот
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на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 29.11.2016
година ја донесе следната:
Godi{na programa
za upravuvawe so otpad za 2017
godina
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
2017
godina,
najte{kiot element be{e da se
izdvojat prioritetite i da se
prilagodat na realnite mo`nosti
na op{tinata. Treba da se napomene
deka
tekovnite
sub-standardni
uslovi i praksa vo upravuvaweto so
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otpadot se golema pre~ka vo
pribli`uvaweto kon evropskite
direktivi od ovaa oblast, kako i
zadovoluvawe na barawata na
zakonskite regulativi.
Programata za 2017 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{inovoOble{evo e izrabotena soglasno
~lenovite 18, 19 i 21 od Zakonot za
upravuvawe so otpad.
Programa za 2017 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
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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 2017
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 50100 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
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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{inovoOble{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 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 2017
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
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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 2017
godina e:
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Izrabotka na studija
tehni~ko re{enie na nivo
op{tina

za
na

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
biograzgradliviot otpad

na

Za 2017 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
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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
 Покривање
тампонски
повторно
набивање

со земја и
материјал и
машинско

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 2017
godina:
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Kampawa za voveduvawe na
uslugata za podignuvawe, transport
i deponirawe na otpadot
Akcijata }e bide realizirana
preku slednite aktivnosti:
 Priprema na kampawata
 Sproveduvawe
kampawata

na

 Analiza na ostvarenite
rezultati
Strategiska cel br.8

Implementacija
monitoring i informirawe

na

Izrabotkata na Programata za
2017 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
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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
realizacija vo 2017 godina se:

za

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
godina

aktivnosti
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Definiran
a cel

Planir
ani
akcii
za 2017

Aktivno
sti

Tro{o
ci

Mo`ni
izvori na
finansir
awe

Indikatori

Voveduvaw
e na sistem
za
sobirawe
na otpad na
celata
teritorija

Pokriv
awe na
70%80% od
nasele
nieto

Analiza
na
mo`nost
ite
za
pro{iru
vawe na
opfatot
________
_____
Nabavka
na
dopolni
telni
sadovi
za
sobiraw
e
na
otpadot
i
rasprede
lba
na
nabaveni
te 1000
kanti za
otpad
________
____
Distrib
ucija na
sadovite
vo
doma}in
stvata
________
____
Organiz
acisko
prisposo
buvawe
na JPKD
kon
zgolemen
iot
opseg na
rabota
Donesuv
awe na
odlukata

5000
evra

Programa
na
M@SPP,
JPKD,
Buxet na
op{tinat
a,
donatori

%
na
pokrienost na
naselenieto

Kampawa
kaj
naseleniet
o
za
kompostira
we
na
otpadot i
iskoristuv
awe
na
komposot

Regionalen
pristap vo
upravuvawe
to so otpad
za
_________
regiondefiniran
vo NPUO
Op{tina
^e{inovoOble{evo
del
od
regionalni
ot sistem
za
upravuvawe
so otpadot

Edukac
ija na
nasele
nieto

Odluka
za
u~estvo
vo
region
alno
re{ava
we na
upravu
vaweto
so
otpad

Definiran
a cel

Planir
ani
akcii
za 2017

Aktivno
sti

Tro{o
ci

Mo`ni
izvori na
finansir
awe

Indikatori

Voveduvaw
e
na
povtorna
upotreba i
reciklira
we
na
reciklabil
en otpad

Izrabo
tka na
studija
za
tehni~
ko
re{eni
e
na
nivo na
op{tin
a

Podgoto
vka
na
proektn
a zada~a
i
tendersk
a
dokumen
tacija
________
_____
Pribira
we
na
ponudi i
izbor na
izgotvuv
a~
na
studijat
a
________
_____
Izrabot
ka
na
studijat
a
Ograduv
awe na
deponija
ta
________
_____
Definir
awe na
mesto za
odlagaw
e
na
inertni
ot otpad
________
_____
Periodi
~no
nabivaw
e
vo
sloevi
na
otpadot
(so
iznajmen
a
mehaniza
cija)
Priprem
a
na
kampawa
ta
________
____
Sproved
uvawe na
kampawa
ta
________
____
Analiza
na
ostvaren
ite

2500
evra

Programa
na
M@SPP,
JPKD,
Buxet na
op{tinat
a,
donatori

Izrabotena
studija

2000
evra
_______
_

Programa
na
M@SPP,
JPKD,
Buxet na
op{tinat
a,
donatori

Izvr{eno
nabivawe

Kampawa
kaj
naseleniet
o
za
kompostira
we
na
otpadot i
iskoristuv
awe
na
komposot

Podobruva
we
na
upravuvawe
so
op{tinska
ta deponija

/

/
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Edukac
ija na
nasele
nieto

Sozdav
awe na
osnovn
i
uslovi
za
soodvet
no
upravu
vawe na
deponij
ata

Donesena
odluka

Podignuva
we
na
javnata
svest

Kampa
wa za
voveduv
awe na
podign
uvawet
o
na
otpado
t

/
_______
_

1000
evra

500
evra
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Programa
na
M@SPP,
JPKD,
Buxet na
op{tinat
a,
donatori

Sprovedena
kampawa
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Definiran
a cel

Implement
acija
na
monitoring
i
informira
we

Planir
ani
akcii
za 2017
Popol
nuvawe
na
formu
lari od
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Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 Програмата за одржување на
јавната чистота на подрачјето на
Општина Чешиново-Облешево за
2017 година
1.Ја прогласувам Програмата за
одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина ЧешиновоОблешево за 2017 година, што
Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 29.11.2016 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.09-1882/1
02.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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, 44/2015,
147/2015 и 31/2016), Советот на општина
Чешиново-Облешево
на
седницата
одржана на ден 29.11.2016 година ја
донесе следната:
ПРОГРАМА
За одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина ЧешиновоОблешево за 2017 година
Со оваа програма се утврдуваат
работите за одржување на јавната
чистота
во
Општина
ЧешиновоОблешево,
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
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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.
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
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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

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

Стр. 27 br.11

Службен гласник на општина Чешиново-Облешево

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.
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
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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 2017 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

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.

I -ва Категорија
Метење на јавни и сообраќајни
површини и улици, два дена во
неделата од 07.00 – 11.00 часот

1.

Централните улици во населено место
Облешево

4.700

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

2.

Централните улици во населено место
Чешиново

4.000

Ред.бр.

Име на површината
m2

II -ра Категорија
Метење на јавни и сообраќајни
површини и улици,
еден ден во
неделата од 07.00 – 11.00 часот
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Име на површината

m2

1.

Централните улици во населено место
Спанчево

4000

2.

Централните улици во населено место
Соколарци

3000

3.

Централните улици во населено место
Чифлик

3000

4.

Централните улици во населено место
Теранци

3000

III -та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни
површини и улици,
два дена во
месецот од 07.00 – 11.00 часот
Ред.бр
1.
2.

Име на површината
Споредни улици во населено место
Облешево
Споредни улици во населено место
Чешиново

m2
6000
4000

IV та категорија
Улици од кои се собираат
отпадоци со рачни колички еден ден
во месецот од 08.00 – 15.00 часот

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.
ПРЕГЛЕД
На непосредни извршители на
Програмата

Ред.бр

Име на површината

m2

1.

Останати улици во населено место
Спанчево

3000

Ред.бр.

Работно место

2.

Останати улици во населено место
Соколарци

3000

1

Референт по
комунална хигиена

1

3.

Останати улици во населено место
Чифлик

2000

2

4

4.

Останати улици во населено место
Теранци

2000

5.

Улици во населено место Кучичино

4000

Ч
и
с
т
а
ч
и

6.

Улици во населено место Новоселани

1000

7.

Улици во населено место Лепопелци

1000

8.

Улици во населено место Бања

3000

9.

Улици во населено место Бурилчево

3000

10.

Улици во населено место Жиганци

3000

11.

Улици во населено место Уларци

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 2017 година планирана е набавка на:
Опис

Количина

Пластични улични
корпи за смет

250

Ред.бр
.
1

2
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Број на извршители

н
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а
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н
о
п
р
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н
и
п
о
в
р
ш
и
н
и
Вкупно
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За одржување на јавната чистота
се плаќа надоместок

Инспекцискиот
надзор
над
спроведувањето на Програмата за јавна
чистота ќе врши комуналниот инспектор.

Висината на надоместокот ја
утврдува Советот на општината во
зависност од изграденоста, уреденоста
на јавните површини и потребата –
обемот за одржувањето на јавните
површини во општината

Влегување во сила на Програмата
за јавна чистота на ЈПП на општина
Чешиново-Облешево

Планирани приходи
1.Домакинства – Станбена површина

По
20,00
домаќинство

денари

од

По
50,00
денари
претпријатие

од

Дворна површина
2.Претпријатија – Работни простории

07.12.2016god.

Дворна површина

Програмата за јавна чистота на
ЈПП на општина Чешиново-Облешево за
2017 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.

Вкупно:

За реализирање на Програмата
предвидени се следните извори на
средства.
1.Преку
цената
одржување на ЈПП

на

сметот

за

50.000,oo денари

2.Преку Буџет на Општина ЧешиновоОблешево за одржување на ЈПП

50.000,oo денари

3.Преку општокорисна работа

20.000,oo денари

Вкупно:

120.000,oo денари

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
ЧешиновоОблешево ќе се врши врз основа на
склучен договор со Општина ЧешиновоОблешево
по
доставени
месечни
ситуации од страна на ЈПКД „Облешево“
и спроведен надзор од општината.

Бр.08-1878/1
02.12.2016 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Тина Петрова

Врз основа на член 50, став 1,
точка 4 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 усвојување на
Извештајот за реализација на
Програмата за одбележување на
21ви Септември, Празник на
општина Чешиново-Облешево
1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување
на
Извештајот
за
реализација
на
Програмата
за
одбележување на 21ви Септември,
Празник на општина ЧешиновоОблешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
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седницата
одржана
на
ден
29.11.2016 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.09-1880/1
02.12.2016 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Костадин Личков

Врз основа на 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 од Статутот
на
општина
Чешиново-Облешево
(Службен
гласник
на
општина
Чешиново-Облешево
бр.6/2015),
Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на
ден 29.11.2016 година ја донесе
следната:
О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
одбележување на 21ви
Септември, Празник на општина
Чешиново-Облешево
Член 1
Се
усвојува
писмениот
Извештај
за
реализација
на
Програмата за одбележување на
21ви
Септември,
Празник
на
општина Чешиново-Облешево.
Член 2
Одлуката влегува во сила со
денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
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