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

 

Godina 13 broj 16 
^e{inovo-Oble{evo 

31.12.2017 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 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 

2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Програмата за 
одржување на јавната чистота на 

подрачјето на Општина Чешиново-
Облешево за 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-1918/1        Општина Чешиново-Облешево 
27.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 27.12.2017 година ја 
донесе следната: 

 
П Р О Г Р А М А 

За одржување на јавната чистота 
на подрачјето на Општина 

Чешиново-Облешево за 2018 
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 
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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 
 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 
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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. 

 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 2018 година се предвидени 

следните активности: 
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 -Површини кои служат како 

приоди во колективните станбени 
згради 

 -Расчистување на диви депонии 
 -Слободните површини кои не 

се наменети за промет на сообраќај 
 

I -ва Категорија 
Метење на јавни и 

сообраќајни површини и улици, 
два дена во неделата од 07.00 – 

11.00 часот  
 Ред.бр.                      Име на површината                        

m2  

1. Централните улици во населено 

место Облешево 

4.700 

2. Централните улици во населено 

место Чешиново 

4.000 

 
 

II -ра Категорија 
Метење на јавни и 

сообраќајни површини и улици,  
еден ден во неделата од 07.00 – 

11.00 часот  
                      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                       Име на површината          m2 

1. Споредни улици во населено 

место Облешево 

6000 

2. Споредни улици во населено 

место Чешиново 

4000 

 
IV та категорија 

Улици од кои се собираат 

отпадоци со рачни колички еден 
ден во месецот од 08.00 – 15.00 

часот 
 Ред.бр Име на површината m2 

1. Останати улици во населено 

место Спанчево  

3000 

2. Останати улици во населено 

место Соколарци 

3000 

3. Останати улици во населено 

место Чифлик 

2000 

4. Останати улици во населено 

место Теранци 

2000 

5. Улици во населено место 

Кучичино 

4000 

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: 

 

Ред.б

р. 

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. 
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 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 
Ред.бр. Работно место Број на извршители 

1 Референт по 

комунална хигиена 

  1 

2 Чистач  на јавно 

прометни површини 

  4 

 Вкупно   5 

  За одржување на јавната 

чистота се плаќа надоместок 

 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 

  Планирани приходи 

1.Домакинства – Станбена површина   По 20,00 денари од 

домаќинство 

           Дворна површина      

  2.Претпријатија – Работни 

простории 

По 50,00 денари од 

претпријатие 

Дворна површина  

Вкупно:  

  

 За реализирање на Програмата 

предвидени се следните извори на 
средства. 

1.Преку цената на сметот за 

одржување на ЈПП             

50.000,oo денари 

 2.Преку Буџет на Општина 

Чешиново-Облешево 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 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. 

  Програмата за јавна чистота на 

ЈПП на општина Чешиново-Облешево 
за 2018 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.08-2188/1                      Совет на 

29Ф.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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:                          
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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 Ноември 2017 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 Ноември 2017 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2203/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

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 27.12.2017 година, 

донесе: 
 

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 Ноември 2017 година 

I 

Се усвојува писмената 
Информација  за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Ноември 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објав    

ување во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2174/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
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 за 

месец Ноември 2017 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа на 

пазарот за месец Ноември 2017 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 27.12.2017 

година. 
2.Заклучокот 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.09-2205/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
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 27.12.2017 година, 

донесе: 
 

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

за остварени бруто приходи од 
работа на пазарот за месец 

Ноември 2017 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација  за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот за 

месец Ноември 2017 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.08-2173/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 работа на Советот 

на општина Чешиново-Облешево 
за 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Програмата за 

работа на Советот на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2202/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на 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 27.12.2018 
година ја донесе следната: 

 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на   

општина Чешиново-Облешево 
за 2018 година 

 
 1.Извештај за работа на ЈПКД 

Облешево за изминатата 2017 
година 
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Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Јануари 
 2.Програма за работа на 

ЈПКД Облешево за тековната 
2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:   Јануари 

 3.Извештај за работа на 
пазарот во Облешево за 

изминатата 2017 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Јануари 
 4.Извештај за извршување 

на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево  за период 

јануари-декември 2017 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување: Јануари 

5.Програма за работа на 
Комисијата за родова 

рамноправност за 2018 година 
Изготвувач: Комисија за родова 

рамноправност 
Рок на разгледување: Јануари 

 6.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
изминатата 2017 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Јануари 
 7.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 
на општината за период 

октомври-декември 2017 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Јануари 
8.Програма за изградба и 

одржување на локалните 
патишта и улици во општина 

Чешиново-Облешево за 2018 
година 

Изготвувач:Комисија за урбанизам, 

комунални работи и заштита на 
животната средина 

Рок на разгледување: Јануари 
 9.Програма за одржување на 

паркови и зеленила во општината 
за 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Февруари 

 10.Програма за одржување 
на селските гробишта 

Изготвувач: ЈПКД Облешев  
Рок на разгледување: Февруари 

 11.Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

јануари 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Февруари 

12.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јануари 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:                         

Февруари 
 13.Завршна сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година  

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство 

Рок на разгледување: Март 

 14.Завршна сметка на ЈПКД 
Облешево за 2017  година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Март 

 15.Завршна сметка на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

2017 година 
Изготвувач: ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново 
Рок на разгледување: Март 

 16.Информација за извршени 
припреми за реализација на 
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планот за наводнување за 2018  

година 
Изготвувач: Водни заедници – 

Водостопанство Брегалница 
Рок на разгледување: Март 

 17.Информација за 
извршени припреми за планот за 

сеидба 
Изготвувач: Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство подрачно одделение 

Кочани 
Рок на разгледување:Март 

 18.Информација за работа 
на пазарот во Облешево за месец 

февруари 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Март 

19.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец февруари 2018 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Март 

 20.Информација за 
локалните водоводи и 

водоснабдувањето во општината  
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Април 
 21.Информација за 

канализационата мрежа во 

општината 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Април 
 22.Информација за 

издадени деловни простории под 
закуп, сопственост на општината 

Изготвувач: Одбор за комунални 
дејности 

Рок на разгледување:Април 
 23.Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец 
март 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување:Април 

 24.Извештај за извршување 
на Буџетот за период јануари-март 

2018 
Изготвувач: Овластен сметководител-

Советник по сметководство 
Рок на разгледување:Април 

25.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец март 2018 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Април 

26.Извештај за извршување 
на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период јануари-

март 2018 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Април 
 27.Информација за 

состојбата со наводнувањето во 
општина Чешиново-Облешево за 

пролетната сеидба 
Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани 

Рок на разгледување:Мај 
 28.План и Програма за 

одржување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2018 

година 

Изготвувач: Комисија за општествени 
дејности 

Рок на разгледување:Мај 
 29.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
април 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:Мај 

30.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец април 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
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Рок на разгледување: Мај 

 31.Информација за работа 
на пазарот во Облешево за месец 

мај 2018 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување:Јуни 
 32.Информација за 

состојбата со патната мрежа на 
територија на општината 

Изготвувач:МВР-УВР Кочани 
Рок на разгледување:Јуни 

 33.Годишен Извештај за 
крајот на учебната година во 

Основните Училишта 
Изготвувач:ОУ Климент Охридски, 

Облешево и ОУ Страшо Пинџур, 

Соколарци 
Рок на разгледување:Јуни 

34.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец мај 2018 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Јуни 

35.Извештај за извршување 
на Буџетот за период јануари-

јуни2018 
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

Рок на разгледување:Јули 

36.Периодичен извештај за 
работа на Градоначалникот 

Изготвувач:Градоначалникот  
Рок на разгледување:Јули 

37. Информација за работа 
на пазарот во Облешево за месец 

јуни  2018 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување:Јули 
38.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец јуни 2018 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Јули 
39.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 
на општината за период април-

јуни 2018 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Јули 
 40.Извештај за Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2018 
Изготвувач: Комисија за општествени 

дејности 
Рок на разгледување:Август 

 41.План и Програма за 
прослава на празникот на 

општината, 21ви Септември 

Изготвувач: Комисија за празници и 
манифестации 

Рок на разгледување:Август 
 42.Информација за 

извршување на жетвата и откупот 
на стрни жита од родот 2018 

година 
Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на разгледување:Август 
43. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
јули 2018 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување:Август 
44.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец јули 2018 година  
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Август 
 45.Годишна Програма за 

работа на основните училишта за 
учебната 2018/2019 година 

Изготвувач: Основните Училишта 
Рок на разгледување: Септември 
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46.Годишна Програма за 

работа на Детската Градинка за 
воспитнта 2018/2019 година 

Изготвувач: Детска Градинка  
Рок на разгледување: Септември 

 47.Информација за 
подготовките и извршувањето на 

есенската сеидба 
Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на разгледување: Септември 
48.Информација за 

почетокот на учебната година во  
основното образование во 

општина Чешиново-Облешево 

Изготвувач: ОУ Климент Охридски, 
Облешево и ОУ Страшо Пинџур, 

Соколарци 
Рок на разгледување: Септември 

49.Информација за работа 
на пазарот во Облешево за месец  

август 2018 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Септември 
50.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец август 2018 година  
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Септември 

51. Информација за работа 
на пазарот во Облешево за месец  

септември 2018 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

Рок на разгледување: Октомври 
52.Извештај за извршување 

на Буџетот за период јануари-
септември 2018 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување: Октомври 

53.Програма за зимско 

одржување на локалните патни 
правци во општината 

Изготвувач:Комисија за урбанизам, 
комунални работи и заштита на 

животната средина  
Рок на разгледување: Октомври 

54.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец септември 2018  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Октомври 

53.Извештај за извршување 
на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период јули-

септември 2018 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Октомври 
 55.Информација за 

извршување на оризовата жетва и 
откупот на оризовата арпа од 

родот 2018 година 
Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на разгледување:                   
Ноември 

56. Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец  

октомври 2018  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Ноември 

57.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец октомври 2018 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Ноември 

58.Разгледување на годишен 
план за наводнување на 

земјоделското земјиште во 
општина Чешиново-Облешево 
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Изготвувач: Водни Заедници, 

Водостопанство Брегалница 
Рок на разгледување: Декември 

59.Програма за уредување 
на градежно земјиште во 

општина Чешиново-Облешево за 
2019 година 

Изготвувач:Комисија за урбанизам, 
комунални работи и заштита на 

животната средина 
Рок на разгледување: Декември 

 60.Програма за јавно 
осветлување за 2019 

Изготвувач:Комисија за урбанизам, 
комунални работи и заштита на 

животната средина 

Рок на разгледување: Декември 
61.Буџет на општина 

Чешиново-Облешево за 2019 
година 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување: Декември 

 62.Одлука за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

Рок на разгледување: Декември 

63.Одлука за благајнички 
максимум за 2019 година 

Изготвувач:Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување:Декември 

 64.Програма за работа на 
Советот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 
Изготвувач:Комисија за 

изготвување на Програма за работа 
на Советот 

Рок на разгледување: Декември 

 65.Информација за наплата 
на даноците во општина 

Чешиново-Облешево за 2019 
година 

Изготвувач: Одделение за даноци 
Рок на разгледување: Декември 

66.Извештај за работа на 
Советот на општината 

Изготвувач:Претседател на Советот 
Рок на разгледување: Декември 

 66.Годишен извештај за 
работа на Градоначалникот на 

општината 
Изготвувач:Градоначалник  

Рок на разгледување: Декември 

67. Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

ноември 2018 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Декември 

68.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец ноември 2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување: Декември 

 69.Програма за социјална 
заштита за 2019 година 

Изготвувач: Комисија за општествени 

дејности 
Рок на разгледување: Декември 

 70. Програма за изработка на  
Урбанистички Планови (за село), 

Урбанистички Планови вон 
населено место, ЛУПД и измени и 

дополнувања на  урбанистички 
планови за 2019 год.на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево 
Изготвувач: Комисија за урбанизам 

Рок на разгледување: Декември 
 71.Програма за одржување 

на јавната чистота на подрачјето 
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на општина Чешиново-Облешево 

за 2019 година 
Изготвувач: Комисија за урбанизам 

Рок на разгледување: Декември 
 72.Програма за управување 

со отпад за 2019 година 
Изготвувач: Комисија за урбанизам 

Рок на разгледување: Декември 
  
Бр.08-2169/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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  Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за наплата на 

даноците на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 
 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

наплата на даноците на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

2017 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2201/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
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 27.12.2017 година, 

донесе: 
 

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

за наплата на даноците на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација  за наплата на даноците 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година, изготвена 

од Одделението за даноци. 
 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2175/1                      Совет на 
27.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

         

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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на  Програмата за изградба, 

реконструкција и одржување на 
локалните патишта и улици на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 

година 
 

 1.Ја прогласувам Програмата за 
изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и 
улици на територија на општина 

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

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2200/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 21, став 1, 

точка 12 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 

27.12.2017 година  донесе: 
 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција и 

одржување на локалните 

патишта и улици на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 
 

 ВОВЕД: 

 Со оваа Програма се утврдуваат 
изворите на средствата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита 
на локалните патишта и улици во 2018 

година, нивниот распоред и начин на 
користење како и и обемот на 

работите. 

Висината на средствата за 

изградба, реконструкција, одржување 
и заштита на локалните патишта и 

улици, се утврдуваат во износ од 
24.400.000,00  денари и тоа од 

следните извори на приходи: 

1. Трансфери од владини 

институции, и тоа од: 

1.1. Јавно претпријатие за 

државни патишта, наменети за 
изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на локалните патишта и 
улици; 

 1.2.  Биро за регионален развој; 

 1.3.Агенција за финансиска 
поддршка во земјоделството и 

руралниот развој 
2. Надоместок за уредување на 

градежно земјиште 

(комуналии);  

3. Комунални такси;  

4. Приход од продажба на 

градежно земјиште 

сопственост на РМ. 

5. ЕУ/ИПА грант за рурална 

инфраструктура 

Согласно Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), општината е надлежна за 

локалните патишта и улици. 
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Средствата кои општината ќе ги 

добие  во текот на 2017 година,  ќе 
бидат  распоредени на следниот 

начин - 30% за редовно и 
инвестиционо одржување, 20% за 

зимско одржување и 50% за 
изградба. 

 
 Активности-инвестиции за 

изградба 
1.Во зависност од големината 

на  средствата кои секоја година се 
добиваат од  Јавното претпријатие за 

државни патишта и од други општи и 
тековни донации, предвидени се 

следните активности: 

-Изградба на Локален пат 
Кучичино-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 
Чешиново-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 
Спанчево-Чифлик 

-Изградба на локален пат 
с.Теранци-с.Кучичино 

-Изградба на локален пат 
с.Жиганци-с.Чешиново 

-Изградба на локален пат 
с.Уларци-с.Соколарци 

-Изградба на локален пат 
с.Соколарци-с.Врбица 

-Изградба на локален пат 

с.Жиганци-с.Уларци 
-Реконструкција на локален пат 

Облешево-Спанчево 
-Реконструкција на локален пат 

Чешиново-Спанчево 
-Изградба на улици во сите 

населени места во општината 
Изградбата и одржувањето на 

локалните патни правци и улиците во 
самите населени места, ќе биде во 

зависност од средствата кои ќе бидат 
добиени по основ на разни донации.  

3. Средства за изградба на 

локалните патни правци ќе се 
побараат и од Центарот за развој на 

источниот плански регион. 
 

II. Тековни Активности 
Дел од средствата ќе бидат 

наменети и за: 
А)Земјени работи на локални 

патишта; 
Б)Посипување на улици; 

В)Поправање на ударни дупки; 
Г)Останати активности: 

-Набавка и поставување на 
сообраќајни знаци; 

-Зимско одржување; 

-Решавање на тековни 
проблеми. 

 
III. Финансиски дел 

Приходи: 
Инвестиции од  Јавното 

претпријатие за државни 
патишта...........................3.000.000,0

0 денари 
Центар за развој на плански 

регион....................1.200.000,00 
денари 

Биро за регионален 
развој.....................1.200.000,00 

денари 

АФПЗРР...................2.000.000,0
0 денари 

Буџет на општина Чешиново-
Облешево..............14.000.000,00 

денари 
Други општи и тековни 

донации................2.000.000,00 
денари 

ЕУ/ИПА грант за рурална 
инфраструктура......3.000.000,00 

денари 

                                                       

ВКУПНО:      24.400.000,00 ден.                  
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IV.Преодни и завршни 

одредби 
Динамиката на реализација на 

Програмата ќе биде во зависност од 
приливот на средствата. 

Програмата влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2170/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 јавно 
осветлување на општина  

Чешиново-Облешево за 2018 
година 

 
 1.Ја прогласувам Програмата за 

јавно осветлување на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2199/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 21, став 1, 

точка 13 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 27.12.2017 
година  донесе: 

 
ПРОГРАМА 

за јавно осветлување на општина  
Чешиново-Облешево за 2018 

година 
 

 I.ВОВЕД 
 Со Програмата за јавно 

осветлување ќе се утврдат 
активностите за одржување на јавното 

осветлување за 2018 година, односно 

ќе се утврди обемот и динамиката на 
одржувањето, финанисирањето на 

истите, како и финансирање на 
потрошената енергија од јавното 

осветлување во општината. 
 Финансирањето на јавното 

осветлување е регулирано со Законот 
за изменување и дополнување на 

законот за комунални такси 
(Сл.весник на Р.М. бр.92/07). 

 Наплатата на таксата за 
користење и одржување на јавното 

осветлување од имателите на броила 
ќе ја врши ЕВН-Македонија-

Подружница Кочани и ќе ја уплатува 

на сметка на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
II.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ 
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Со редовно одржување на 

јавното осветлување се опфатени: 
1.Замена на прегорени и 

скршени сијалици; 
2.Замена на оштетени 

светлосни арматури; 
3.Замена на заштитни стакла; 

4.Замена на сите останати 
елементи на сијаличното место 

(пригушници, фасонки и др.). 
Во текот на 2018 година со 

Програмата за јавно осветлување на 
територија на општина Чешиново-

Облешево ќе бидат опфатени сите 
населени места во општината. 

 

 
III.ФИНАНСИРАЊЕ 

За користење и одржување на 
јавно осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево  Програма Ј3 - Јавно 
осветлување, се предвидени 

средства во висина од  2.900.000.oo 
денари а кои се наменети за тековна 

потрошувачка на електричната 
енергија и за редовно и 

инвестиционо одржување на 
инсталациите. 

 

IV.НАБАВКА НА 
МАТЕРИЈАЛИ, ОДРЖУВАЊЕ, 

НАДЗОР 
Набавката на електро 

елементите (материјали за улична 
расвета)  ќе се врши од страна на 

општина Чешиново-Облешево, а по 
претходно спроведена јавна набавка. 

Редовното одржување преку 
замена на елементи ќе го спроведува 

Јавното Претпријатие за Комунални 
Дејности „Облешево“, по претходно 

склучен Договор со општина 

Чешиново-Облешево. 
Надзорот во редовното 

одржување на инсталациите, врши 
проверка на пристигнатите фактури 

(Ситуации) за наплата на извршена 
работа, како и динамика на наменско 

користење на средствта ќе го врши 
лице од Одделението за урбанизам 

при општина Чешиново-Облешево, 
назначено со Решение од страна на 

Градоначалникот на општината. 
 

V.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 
ОДРЕДБИ 

Општина Чешиново-Облешево и 

ЈПКД „Облешево“ ќе склучат Договор 
за редовно одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево. 

Плаќањето за извршените 
работи ќе се врши по доставена 

ситуација за извршени работи од 
страна на ЈПКД „Облешево“ а по 

претходно дадено Одобрение од 
страна на надзорот назначен со 

Решение од страна на 
Градоначалникот. 

Редовното одржување на јавното 
осветлување ќе се врши по претходна 

пријава-барање од страна на 

граѓаните односно на Месната 
Заедница а да се однесува дефектот 

на уличното осветлување или за 
проширување на мрежата за улично 

осветлување. 
Да се вршат редовни контроли-

увиди за согледување на состојбите, 
утврдување на дефектите доведување 

на јавното осветлување во исправна 
состојба. 

Во рамките на одржување на 
јавното осветлување да се врши и 

месечно читање на потрошената 
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електрична енергија од страна на 

ЕВН-Подружница Кочани со 
претставник од општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-2170/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 27.12.2017 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.09-2198/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 2 став 2 од 

Законот за комунални такси ( Службен 
весник на Република Македонија 

бр.61/04, 64/2005, 92/2007, 123/2012, 
154/2015,  192/2015 и 23/2016), 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  27.12.2017 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 

 
 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 денари 

- за патнички возила од 1.000 до 
1.300 кубика..............100 денари 

- за патнички возила од 1.300 до 
1.500 кубика..............130 денари 

- за патнички возила од 1.500 до 

1.800 кубика..............400 денари 
- за патнички возила над 1.800 

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

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

служат за превоз на патници.......... 
700 денари 

-за специјални возила.........  70 
денари 

-за сите видови 
мотоцикли...................... 70денари 
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 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 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година. 
 
Бр.08-2176/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 

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 27.12.2017 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.09-2197/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 22 од 

Законот за Даноците на имот 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04, 92/07, 102/08, 

53/2011, 84/2012, 188/2015, 
154/2015, 192/2015 и 23/2016), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 27.12.2017 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 01.01.2018 година до 31.12.2018 
година. 
 
Бр.08-2177/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 
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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  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 27.12.2017 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.09-2196/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 16 од 

Законот за Даноците на имот 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/2004, 92/2007, 
102/2008, 53/2011, 84/2012, 

180/2013, 154/2015, 192/2015 и 
23/2016), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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%. 
 
Бр.08-2178/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 

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 
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донесе на седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2195/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 

Врз основа на член 3, 4 и 5 и 
член 6, точка 4 од Законот за 

Даноците на имот (Службен весник 
на Република Македонија 

бр.61/2004, 92/2007, 102/2008, 
53/2011, 84/2012, 188/2013, 

154/2015, 192/2015 и 23/2016), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 27.12.2017 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 01.01.2018 година до 31.12.2018 
година. 

 
Бр.08-2179/1                      Совет на 
30.12.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Васе Анакиев 

 

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 27.12.2017 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.09-2194/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 
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Врз основа на член член 3, став 

1, точка 1 и член 20 Тарифен број 1 
од Законот за Комунални такси 

(Службен весник  на Република 
Македонија бр. 61/2004, 64/2005, 

92/2007, 123/2012, 154/2015, 
192/2015 и 23/2016), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

27.12.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за наплата на комунални такси за 
фирма, односно назив на деловна 

просторија 

 
 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 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година. 
 
Бр.08-2180/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 27.12.2017 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.09-2193/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
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, 192/2015 и 23/2016) а во 
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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 27.12.2017 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 

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 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година. 
 
Бр.08-2181/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

        

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 
27.12.2017 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.09-2192/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

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 27.12.2017 

година ја донесе следната: 
 

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

поставување на витрини за 
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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 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година. 
 
Бр.08-2182/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 

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 27.12.2017 

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.09-2191/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
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, 192/2015 и 23/2016) 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 27.12.2017 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 01.01.2018 година до 31.12.2018 

година. 
 

Бр.08-2183/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

          

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  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 ја донесе на 

седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2190/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 27.12.2017 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 2018 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.08-2184/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на  Одлуката за  работно време 

на угостителските објекти 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
работно време на угостителските 

објекти, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2208/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Законот за угостителска дејност 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.62/2004, 89/2008, 

115/201, 53/2011, 141/2012, 
164/2013, 187/2013, 166/2014, 

199/2014, 129/2015, 192/2015, 
39/2016 и 71/2016) и член 21, став 1, 

точка  43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005) , Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

27.12.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  работно време на 

угостителските објекти 

 
Член 1 

 Угостителските објекти за 
исхрана, без оглед на видот на 

угостителските услуги може да 

работат од 07.00-24.00 часот. 
 

Член 2 
Угостителските објекти за 

исхрана, без оглед на видот на 
угостителските услуги во деновите 

петок и сабота , спроти празнични 
денови, како и во периодот од 1 јуни 

до 31 август и во периодот од 25 
декември до 15 февруари може да 

работат од 07.00-01.00 часот 
наредниот ден, а на 31 декември и 1 и 

2 јануари до 03.00 часот наредниот 
ден. 

Член 3 

На угостителските објекти за 
исхрана, без оглед на видот на 

угостителските услуги, спроти 
празнични денови-селска слава, во 

населеното место каде е лоциран 
угостителскиот објект, им се 

продолжува работното време за 1 час. 
 

Член 4 
 Советот на општината го 

овластува Градоначалникот на 
општината за секое поединечно 

барање, да донесе посебно Решение 
за продолжување на работното време, 

согласно член 3 од оваа Одлука. 

 
Член 5 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2187/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
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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  службени 
патувања во странство 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

службени патувања во странство, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2207/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 16 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) а 
во врска со член 11 од Уредбата за 

издатоците за службени патувања и 
селидби во странство што на 

органите на државната управа им се 
признаваат во тековни трошоци 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.50/00, 64/01, 110/08, 

82/10, 12/12, 05/13, 1/14 и 90/14), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 27.12.2017 година ја донесе 
следната: 

 
 

О Д Л У К А 

За службени патувања во 
странство 

 
 1.Се одобруват службени 

патувања во странство, во смисла на 
работни посети, семинари, студиски 

патувања и слично за 
Градоначалникот на општината, 

членовите на советот на општината и 
општинската администрација. 

 2.Во зависност од видот на 
службеното патување лицата од член 

1 на оваа Одлука можат да користат 
превоз – автомобил, службено возило, 

авионски превоз и други видови на 

превозни средства. 
 3.Доколку за службеното 

патување трошоците за хотелското 
сместување не се платени, истите ќе 

се надоместат од сметка на 
општината. 

 4.Пресметувањето на издатоците 
за службените патувања од точка 1 на 

оваа Одлука ќе се извршат во рок од 7 
(седум) дена сметано од денот на 

завршувањето на службеното 
патување врз основа на поднесена 

пресметка на патните трошоци. 
 5.Трошоците за патни и дневни 

трошоци како и сместување и други 

вонредни трошоци во врска со 
патувањето да паднат на товар на 

материјалните трошоци во согласност 
со Уредбата за издатоци за службени 

патувања и селидби во странство што 
на органите на државната управа им 

се признаваат во тековни трошоци 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.50/00, 64/01, 110/08, 
82/10, 12/12, 05/13, 1/14 и 90/14). 

 6.Врз основа на оваа Одлука да 
се донесе посебно Решение за секое 

службено патување надвор од земјата. 
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 7.Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2186/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
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 утврдување на 
критериуми за распределба на 

средствата од Блок дотацијата за 

основно образование за 
основните училишта во општина 

Чешиново-Облешево за 2018 
година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на критериуми за 
распределба на средствата од Блок 

дотацијата за основно образование 
за основните училишта во општина 

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

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2206/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 22 од Законот 

за локална самоуправа (Службен 

весник на РМ бр.05/02 и член 21 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    27.12.2017  година ја донесе 

следната: 

О Д Л У К А 

За утврдување на критериуми 

за распределба на средствата од 

Блок дотацијата за основно 

образование за основните 

училишта во општина Чешиново-

Облешево за 2018 година 

 

Член 1 

Блок дотацијата од Буџетот на 

Република Македонија наменета за 

финансирање на основното 

образование се дели помеѓу 2 (двете) 

основни училишта во општина 

Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

Критериуми за распределба на 

блок дотацијата помеѓу основните 

училишта се: основната сума на блок 

дотацијата наменета за општината, 
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потребните средства за бруто плати, 

бројот на ученици во училиштето и 

бројот на паралелки во училиштето. 

 

Член 3 

Средствата кои се добиваат по 

основ на Блок дотации од Буџетот на 

Република Македонија за двете 

основни училишта во општина 

Чешиново-Облешево, се 

распоредуваат на два дела и тоа: 

 

А) Дел за бруто плати; 

Б) Дел за материјални трошоци. 

 

Член 4 

Делот за бруто плати на 

вработените во училиштата се 

утврдуваат врз основа на бруто 

платата и планираниот број на 

вработени во училиштата во 

тековната година. 

 

Член 5 

Делот на средствата што се 

однесуваат за материјални трошоци 

се распоредуваат по следните 

критериуми: 

• 80 % од вкупните средства се 

делат на еднакви делови помеѓу 

двете училишта, или 50:50%; 

 

 Останатите 20% се 

распределуваат според 

следната формула: 

 

 

ОУ = 0,30 х __С__ х Уоу + 0,70 х 

__С__ х Поу 

                 УО                           ПО 

                     

ОУ – основно училиште 

С – сума за распределба 

УО – број на ученици во општината 

Уоу – број на ученици во основното 

училиште 

ПО – број на паралелки во 

општината 

Поу – број на паралелки во 

основното училиште 

 

Член 6 

Непотрошените средства од блок 

дотацијата за 2017 година, кои ќе 

останат како салдо за наредната 

година, во 2018 година ќе се 

распределат согласно 

нереализираниот буџет на 

соодветното училиште за  2017 

година. 

Член 7 

Одделението за финансии да 

изврши пресметка на износот на 

средства кои припаѓаат на 

соодветните училишта, согласно 

дефинираните критериуми, и да ги 

извести училиштата. 

 

Член 8 

Одлуката влегува во сила со денот 

на донесувањето. 

 
Бр.08-2185/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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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  
изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – 
Планска документација, и 

урбанистичко проектна  
документација за 2018 год.на 

подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Програмата за 
изработка на  Урбанистички Планови 

, Урбанистичко – Планска 
документација, и урбанистичко 

проектна  документација за 2018 
год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2210/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

   Врз основа на член 20 став 1,  

од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Сл.весник 

на РМ“ бр.199/2014, 44/2015, 
193/2015, 31/2016  и 163/2016),  и 

член 21 став 1 точка 7 од Статутот на 

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

Облешево“ бр.06/2015), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден:  
27.12.2017 година  донесе: 

 
  ПРОГРАМА 

за изработка на  Урбанистички 
Планови , Урбанистичко – Планска 

документација, и урбанистичко 
проектна  документација за 2018 

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 
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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 2018 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. 

 
II. АКТИВНОСТИ 

       Убанистички 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.199/2014, 44/2015, 193/2015, 

31/2016  и 163/2016). 
Во општина Чешиново-

Облешево за 2018 година 
предвидена е изработка на УП за 

село за следните населени места: 
 

Изработка на Урбанистички план за 

село: 
 

                                Урбанистички 
план за село  
1  Урбанистички план за 

село Теранци   
буџет на општина  

2  Урбанистички план за буџет на општина  

село Кучичино  

3  Урбанистички план за 
село Бурилчево 

буџет на општина  

4  Урбанистички план за 
село Уларци 

буџет на општина  

5  Урбанистички план за 
село Жиѓанци 

буџет на општина  

6.  Урбанистички план за 
село Лепопелци 

буџет на општина  

7.  Урбанистички план за 
село Новоселани  

буџет на општина  
 

8. Урбанистички план за 
село Соколарци  

буџет на општина  
 

9. Урбанистички план за 
село Бања  

Буџет на општина 

1
0. 

 Буџет на општина 

                          
            ЛУПД Локална урбанистичка планска 
документација во тек 
 

 
ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Чифлик 

Буџет на општина 

       ЛУПД Локална 
урбанистичка планска 
документација 

 

ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Теранци 
 
 

Буџет на општина 

ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Соколарци 

Буџет на општина 

ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Спанчево. 

Буџет на општина 

ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Облешево 

Буџет на општина 

ЛУПД за пречистителна 

станица на фекална 
канализација за с.Жиганци 

Буџет на општина 

ЛУПД за пречистителна 
станица на фекална 
канализација за с.Бања 

Буџет на општина 

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 

 
 
                             Планови во постапка  
 

1 УП  за с. 
Облешево  

 донација 
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2 УП за с.Чифлик  
 

донација 

3 УП с. Чешиново донација 

4 УП за с.Спанчево донација  

 
5 
 
 
 

УПС за с. 
Чешиново  - за 
одредени 
блокови 

самофинансирање 
 
 
 

6 УПС за с. 
Облшево –за 
одредени 
блокови 

самофинансирање 
 
 
 
 

7  
 
 

УПС за с. 
Чифлик –за 
одредени 
блокови 

самофинансирање 
 
 
 
 

9. УПС за с. 
Спанчево –за 
одредени 
блокови 

самофинансирање 
 
 
 

 

        

 

  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.   
 

                 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 Бања 
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 
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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.  
 

Урбанистичкото – проектна 
документација 

 Со урбанистичко проектна 
документација се предвидува 

изработка на архитектонско – 

урбанистички проекти од членот 51, 
и проекти за инфраструктура  од 

членот 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање на 

територијата на општина Чешиново-
Облешево. 

 
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 

согласно член 20 став 2 од Законот 

за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл.весник на РМ“ 

бр.199/2014,44/2015 , 
193/2015,31/2016  и 

163/2016),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 2018 год. 

Изнесуваат 4.510.000,оо денари.  

Програмата може да се 

дополнува согласно планираните 
активности и настанатите потреби , 

како и позитивно одговорените 
барања на заинтересирани лица.  

 
III Програмата влегува во сила 

осмиот ден од обајвувањето во 
„Службен гласник на Општина 

Чешиново-Облешево, а ќе се 
применува од 01.01.2018 год. 

 
Бр.08-2189/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
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 подрачјето на општина 

Чешиново - Облешево за 2018 
година 

 
 1.Ја прогласувам Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Чешиново - 

Облешево за 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2209/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член  95 точка  1 

и  4  од Законот за градежно 
земјиште (Службен весник на 

Република Македонија бр.15/15, 

98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16  
и 190/16) член 36 став 1 точка1 од 

Законот за локална самоуправа(Сл. 
весник на РМ бр 5/2002) и член  21 

став1 точка 8 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 27.12.207 година ја 

донесе следната : 
 

П Р О Г Р А М А 
за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на 

општина Чешиново - Облешево за 
2018 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 
инфрастуктура; 

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 
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 
документација.          

 
II.ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
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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 депонија. 

     

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, ПТТ и друга мрежа со 

приклучоци до градежната парцела. 
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 пременост 
со :  
- изградба на непречен пристап до 

градежната парцела од јавен пат,       
пешачки патеки и други поврашини 

согласно урбанистички планови;  
- подземна електрична мрежа;  

-улично осветлување 
-  водоводна мрежа  

-  фекална канализација 
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-атмосферска канализација 
 

III-2 Повисок степен на 
уреденост  со кумонална 
инфраструктура ѓи опфаќа покрај 
основните и :  
-  ПТТ (оптичка – телекомуникациона 

) мрежа;  
-топлификациона мрежа 

-паркинг простори 
-гасоводна мрежа 

-и  пречистителна станица за 
отпадни води 
             
   

IV-3 Понизок степен на 
уреденост  на градежното 
земјиште со комунална 
инфраструктура  опфаќа : 
 
-непречен пристап до градежната 

парцела од некатегоризиран јавен 
пат, 

-сопствено водоснабдување(нема 
приклучок за водоводна мрежа) 

-септичка јама(нема прикучок на 
фекална канализација) 

-сопствен одвод на атмосферски 

води(нема приклучок на атмосферска 
канализација) 

-Нестандардно улично осветлување 
-Надземна нестандарна електрична 

мрежа 
Трошоците за уредување на 

градежното земјиште се утврадуваат 
во согласност со реалните трошоци 

направени за соодветните степени на 
уреденост на градежното земјиште со 

објектите  на комуналната 
инфраструктура во кои  се засметани 

и трошоците за хидротехничките 
услови за приклучоци. 

Трошоците за уредување на 

градежното земјиште за понизок 
степен на градежното земјиште  со 

објектите на комуналната 
инфраструктура може да се намалат 

доколку се изведени сите комунални 

ифраструктурни мрежи од основниот 

степен на уреденост на градежното 
земјиште за најмалку 80% од 

утврдените трошоци за основен степен 
на уреденост  на градежното земјипте 

со објектите на комуналната 
инфраструктура. 

  
V - 1 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 расчистување на 

градежното земјиште и 
геомеханичките испитувања ги сноси 

корисникот на земјиштето.  
 

IV. ИЗВОРИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

И 
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V. ТРОШОЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  
ЗА  УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

 Програма за 
урбано 

планирање,  
Општина 

Чешиново-
Облешево во 2018 

година 

 

                                
ПРИХОДИ 

                      

1
. 

 Средства од 
продажба на 

градежно 

земјиште 

 
16.800.000,00 

2

. 

 Средства од 

надоместок за 
уредување на 

градежно 
земјиште од 

корисници на 
земјиште за 

изградба на 

објекти  

       

200.000,00 

                                                                       

Вкупно: 

17.000.000,00 

                             

                            

                          
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 
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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 

150.000.000,0

0 

 -Изградба на 
водоснабдителен 

систем во 
с.Облешево, 

с.Чифлик, с.  

Чешиново и 
с.Улрци 

 

5
. 

Изградба на 
системи за 

одведување и 
пречистување 

на отпадни води  

140.000.000,0
0 

 -Изградба на 
фекални 

канализации на 
територија на 

општина за 
с.Спанчево,   

с.Соколарци , 
с.Бање, с.Уларци 

и с. Теранци 
с.Бурилчево 

 

6

. 

Изградба и 

реконструкција 
на локални 

патишта и улици 

21.000.000,00 

 -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 
Тодоровски 

Карпош и Маршал 
Тито с.Чешиново 

и  ул„Маршал 
Тито с.Чифлик 

„Страшо 

Ербапче“с.Спанче
во ул„Гичо 

Стојчев“с.Кучичин
о и ул“Гиго 

Крстев“ 
Бурилчевокрак на 

,ул, Брака 
Ставреви  и крак 

на ул Едвард 
Кардељ (Асном)  и 

крак на ул.1Ви 
Мај 

 -Тампонирање на 

пат  

 

 -Реконструкција 

на улица  

 

7
. 

Паркови и 
зеленила 

15.000.000,00 

 -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 
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изградени објекти 

 -Рушење на стари 
објекти склони на 

паѓање 

 

                                                        
Вкупно: 

204.850.000,0
0 

 
 

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА РАДЕЖНОТО 

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 и 

Чифлик  
II.Зона-Соколарци, Спанчево, 

Бања, Теранци, Уларци и 
Кучичино 

III.Зона-Бурилчево, 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 
 

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  

Чешиново -  Облешево ке се наплаќа 
надоместокот  за уредување како во 

населеното место во која катастерска 
општина се наоѓаат  објектите. 
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-Начин на пресметување на Нето 

Корисна Површина (НКП) 
  

Висината на трошоците за уредување 
на градежното земјиште , во 

зависност од степенот на уреденост 
на градежното земјиште  се 

пресметува по метар квадратен на 
новата корисна поврашина што ке се 

гради ,што претставува  збир на нето 
поврашините на падовите на сите 

простории во објектот согласно 
заверениот  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 до 35КW во објектот и  
  надвор од објектот                                                               
0,3 
-складишен простор и заеднички  
 комуникации                                                                        
0,3 
-стражарници, управител, простории за  
 одмор                                                                                   
0,5    
-паркиралишта 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  
-паркиралишта и гаражи                                                             
0,1        
-лоѓија затворена од три страни                                                 
0,5 
-подлоѓија затворена од две страни                                            
0,4 
-балкони,тераси                                                                          
0,3 
-отворен наткриен простор                                                          
0,3 
 
 
3.Други објекти 
-катна гаража                                                                             
0,05 
-спортски покриени објекти                                                          
0,5            
-спортски откриени објекти                                                          
0,3    
-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 
 -Г4стовареиште                                              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 
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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    
  

          8.За објекти за високо 
образование 

              - сите простории     0,5 
                     9.За објекти за 

култура                - сите простории     
0,01 

           

         10.За објектите за 
терцијална здраствена заштита: 

                -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, откупно 

дистрибутивни центри или пазари, 
висината на трошоците за уредување 

на градежното земјиште се 
пресметува на 50% од вкупно 

пресметаната површина. 

За објекти од класи на намени Г-

производство, дистрибуција и сервиси 
висината на трошоците за уредувсање 

на градежното земјиште не може да 
биде повисока од 30% од висината на 

просечната плата во Република 
Македонија за последната година, 

помножена со коефициентите . 
За линиски инфраструктурни 

објекти –државни патишта, локални 
патишта и улици, магистрални улици, 

собирни улици, водоводи, 
канализации, железнички пруги, 

гасоводи, топловоди, далноводи со 
напонско ниво од и до 35КW како и за 

брани со акомулации, термоцентрали , 

езерски и речни пристаништа и за 
доградби и надградби на објекти  за 

кои е донесена одлука од страна на 
советот на општината , согласно член 

67-а од Законот за градење , а 
инвеститор е општината не се 

утврдува трошоци за уредување на 
градежно земјиште.   

            Доколку со изградбата на 
објекти е предвидено отстранување на 

постоечки објекти запишани во имотен 
лист кои се наоѓаат  на истата 

градежна парцела, при 
пресметувањето на висината на 

трошоците за уредување на 

градежното земјиште , од новата 
корисна површина се одбива 

површината утврдена во имотниот 
лист на постоечките објекти кои ке се 

отстранат со изградбата на на новите 
објекти. 

            Површинате на потпокривен 
простор, лоѓија, подлоѓија , балкони, 

тераси, заеднички проодни тераси, 
пасажи, помошни простории, визба , 

скалишен простор, заеднички 
комуникации, паркиралишта и гаражи 

на постоеките објекти се одбиваат 
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само од новата корисна површина на 

објектот која е со иста намена со 
намената на површините на 

наве3дените простории и делови на 
објектот.   

 
Подрум-претставува ниво на 

објектот кој е целосновкопан во 
земјата или цоклето на приземјето е 

од 1м над теренот, а кај закосените 
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 о-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 
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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 

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.  
    

   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 
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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, наредниот ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
Oпштина Чешиново - Облешево.  

 
Бр.08-2172/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
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 2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2216/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
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. 6/15 ), Sovetot 

na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  na 

sednicata odr`ana na   27 . 12. 2017 godina, 

donese 
 

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

na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo za 

2018 godina 
          

^len 1 
 Buxetot na Op{tinata ^e{inovo - 

Oble{evo  za 2018  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 
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buxet,  ne mo`e da bidat namaleni pove}e 
od 20%, a odobrenite sredstva za plati i 
nadomestoci na nivo na stavki, vo 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 за 

пресметување на платата на  државните 
службеници се утврдува секоја година со 
Одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за  платите на  државните 

службеници, која ја донесува Советот на 

општината.  

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

Oble{evo  se izvr{uva od 01.01.2018  do 

31.12.2018  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 
2017  godina. 

 
Бр.08-1957/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Васе Анакиев 

 

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 2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
благајнички максимум за 2018 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2214/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

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 27. 12. 2017 godina,  
donese 

 

O  D  L  U  K  A 
za blagajni~ki maksimum za 2018 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 
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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 
2018 godina. 

 
Бр.08-1957/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
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 2018 

година 
 

 1.Го прогласувам Буџетскиот 
календар за 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2215/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

Vrz osnova na ~len 21, stav 1, 

to~ka 44 od statutot na opшtina 

^eшinovo – Obleшevo (Slu`ben glasnik 

na opшtina ^eшinovo - Obleшevo), 

Sovetot na opшtina ^eшinovo - 
Obleшevo, na sednicata odr`ana na den  

27.12. 2017 godina, go donese 

sledniov 

 
 

BUXETSKI KALENDAR ZA 2018 GODINA 

(Aktivnosti povrzani so pripremata 

i donesuvaweto na  

Buxetot na opшtina ^eшinovo - 
Obleшevo za 2019 godina) 

 
MO@EN ROK BUXETSKI 

AKTIVNOSTI  

ODGOVORNOST 

1 

Septemvri 

Se pribiraat 

podatoci i 

informacii. Se 

dostavuvaat 

glavnite nasoki za 

izrabotka na 

finansiskite 

planovi do 

buxetskite 

korisnici 

- Gradona~alnikot 

- Finansiskata slu`ba 

15 

Septemvri 

Izrabotka na 

buxetski 

informacii za 

minatata i 

tekovnata godina i 

usoglasuvawe na 

istite so 

preporakite na 

Gradona~alnikot 

Finansiskata slu`ba 

1 

Oktomvri 

Procenkite za 

troшocite se 

dostavuvaat do 

finansiskata 

slu`ba na 

Opшtinata 

- Odgovornite lica 

- Buxetskite korisnici 

10 

Oktomvri 

Analiza na 

pribranite 

podatoci, 

izrabotka na 

predlog - programa 

na prihodi i 

predlog - 

troшkoven plan i 

dostava na istite 

do Gradona~alnikot 

Finansiskata slu`ba 

15 

Oktomvri 

Razgleduvawe na 

dobienite predlog 

- programa na 

prihodi i predlog 

- tro[koven plan i 

odobruvawe na 

nacrt - buxetot 

Gradona~alnikot 

15 Nacrt - buxetot se - Gradona~alnikot 
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Noemvri dava na javna 

rasprava i se 

dostavuva do 

Sovetot na 

Op[tinata 

- Finansiskata slu`ba 

1 

Dekemvri 

Se dostavuva  

Predlog - buxet 

Gradona~alnikot 

10 

Dekemvri 

Se vodi rasprava 

po telata na 

Sovetot 

Sovetnicite 

Dekemvri 

(najdocna 

do 31) 

Sednica na Sovetot  

na koja se  

donesuva Buxetot 

Sovetnicite 

1 Januari 
Zapo~nuva novata 

buxetska godina 

- Gradona~alnikot 

- Finansiskata slu`ba 

- Odgovornite lica 

 

Бр.08-1925/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 еднократна 

финансиска помош на Надица 
Алексова од Спанчево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Надица Алексова од Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2213/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 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 2017 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.11/2016), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 27.12.2017 

година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Надица Алексова од Спанчево 
 

Член 1 
 На Надица Алексова од село 

Спанчево со ЕМБГ 0109988498000, со 
постојано место на живеење  во 

Спанчево  ул. Страшо Ербапче бб  и се 
одобрува еднократна парична помош 

во висина од 10.000.00 денари (десет 

илјади денари) како помош за 
леклување на нејзиното дете, болно 

од леукемија. 
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка  200002763773850 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.08-2212/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
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 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

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 еднократна 

финансиска помош на Ванчо 
Златков од Теранци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Ванчо Златков од Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2243/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 2017 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.11/2016), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 27.12.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Ванчо Златков од Теранци 
 

Член 1 
 На Ванчо Златков од село 

Теранци со ЕМБГ 2110963493026, со 
постојано место на живеење  во 

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 исплатат 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.08-2211/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 еднократна 

финансиска помош на Мирјанка 
Димитрова од с.Соколарци 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Мирјанка Димитрова од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2244/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

  
 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 2017 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.11/2016), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 27.12.2017 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Мирјанка Димитрова од 

с.Соколарци 
 

Член 1 

 На  Мирјанка Димитрова од 
село Соколарци со ЕМБГ 

0806959498002, со постојано место 
на живеење  во Соколарци  ул. Лазар 

Манов бб  и 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 исплатат на 

сметка  200002034025293 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.08-1897/1                      Совет на 
29.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 измена и 

дополнување на Одлуката за  
формирање на Совет за јавно 

здравје 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за  

формирање на Совет за јавно здравје, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2242/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

  
 Врз основа на член 18 став 1 од 

Законот за јавно здравје (Службен 
весник на Република Македонија 

бр.22/2010, 136/2011, 144/2014, 

149/2015 и 37/2016), член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

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

член 41 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 

27.12.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 

Одлуката за  формирање на Совет 
за јавно здравје 

Член 1 
Член 1, став 2, точка 5 од 

Одлуката за формирање на Совет за 
јавно здравје бр.08-1880/1 од 

29.11.2017 година (Службен 
гласниск на општина Чешиново-

Облешево бр.14/17) се менува и 
гласи: 

“5.Васко Пендевски-
специјалист по санитарна 

микробиологија, претставник од 
Центарот за јавно здравје Кочани“ 

  

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2228/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
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  
усвојување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од 

заразни болести во 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 
спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни 
болести во 2018 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2241/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
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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 27.12.2017 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За усвојување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од 

заразни болести во 2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата за 

спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни 

болести во 2018 година бр. 885-0103 

од 22.12.2017 година, изготвена од 

страна на ЈЗУ-Центар за јавно 

здравје Кочани. 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2227/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
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 усвојување на 

Програмата за работа на  ЈПКД 
„Облешево“ за 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за работа 
на  ЈПКД „Облешево“ за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2240/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1 и 6 

од  Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002)  и член  21, 

став 1, точка 29 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 27.12.2017 година ја 

донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за 

работа на  ЈПКД „Облешево“ за 
2018 година 

 

 
Член 1 

 Се усвојува Програмата за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 2018 
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година, изготвена од страна на 

директорот на ЈПКД „Облешево“ а 
усвоена од страна на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2226/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
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  

еднократна материјална помош 
за организација на прославата за 

празникот Стара Нова Година во 
с.Теранци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна материјална помош за 
организација на прославата за 

празникот Стара Нова Година во 
с.Теранци, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
27.12.2017 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.09-2239/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 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 27.12.2017 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна материјална помош 
за организација на прославата за 

празникот Стара Нова Година во 
с.Теранци 

 

Член 1 
 За организација на прославата 

за празникот Стара Нова Година во 
с.Теранци, а врз основа на поднесено 

писмено Барање од страна на  
Организациониот одбор за прослава 

на Стара Нова Година (Сурово) во 
с.Теранци, преку Дејан Панајотов, им 

се одобрува еднократна материјална 
помош (еден ЛЦД телевизор) како 

помош за лотаријата организирана од 
страна на Организациониот одбор и 

Месната Заедница. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново-Облешево. 
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Бр.08-2225/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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  
издавање на Согласност за 

продолжување на постапката за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 
бесправен објект - А1 домување и 

А5 помошен објект 
 

 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 и А5 помошен објект, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2238/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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, 

190/2017) 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 

27.12.2016 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 и 
А5 помошен објект 

  
Член 1 

Се издава Согласност за 

продолжување на постапката за 
издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект 
А1-домување и А5 – помошен објект, 

изградени на КП бр.5692, 
евидентирани во Имотен Лист бр.516 

КО Соколарци на име Снежана 
Миленкова и Митко Миленков од 

с.Соколарци, прикажани во Геодетски 
елаборат за геодетски работи за 

посебни намени (утврдување на 
фактичка состојба на бесправно 

изградени згради, објекти и  делови 
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од згради и објекти) бр.0801-287-

04/2016 од 12.09.2016 година 
изработен од Друштво за геодетски 

работи и услуги  ГЕО АКСЕНТ Кочани. 
Со Изјава заверена кај Нотар 

Митко Миленков дава Согласност 
објектите евидентирани во Имотен 

лист бр.516 за КО Соколарци на име 
на Митко Миленков и Снежана 

Миленкова да се запишат во јавните 
книги за запишување на правата на 

недвижностите на име Миленкова 
Снежана. 

Објектите кои се предмет на 
легализација во поголемиот дел 

навлегуваат во проектирана улица. 

 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 Соколарци. 

  
Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на донесување 

и истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2224/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 

Годишната програма за 
управување со отпад за 2018 

година 
 

 1.Ја прогласувам Годишната 
програма за управување со отпад за 

2018 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 27.12.2017 
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.09-2237/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

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 и 63/16), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 27.12.2017 

година ја донесе следната: 

 
Godi{na programa 

za upravuvawe so otpad za 2018 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 
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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 2018 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 otpadot se golema pre~ka 
vo pribli`uvaweto kon evropskite 
direktivi od ovaa oblast, kako i 
zadovoluvawe na barawata na zakonskite 
regulativi. 

 Programata za 2018 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 2018 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 2018 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 
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 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 
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 2018 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. 

  
 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. 

  
 Definiranata akcija za 2018 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 2018 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 

platformа 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 

2018 godina ќe бидат: 

  
 Машинско средување на 

депонијата 
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 Машинско набивање 

 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 2018 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 Programata za 2018 

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 

2018 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 2018 godina 
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Defin
irana 
cel 

Planira
ni akcii 

za 2018 

Aktivnost
i 

Tro{o
ci 

Mo`ni izvori 
na 
finansirawe 

Indikato
ri 

Vovedu
vawe na 
sistem 
za 
sobira
we na 
otpad 
na 
celata 
terito
rija 
 
Kampa
wa kaj 
nasele
nieto 
za 
kompos
tirawe 
na 
otpado
t  i 
iskori
stuvaw
e na 
kompos
ot 

Pokriva
we na 
70%-
80% od 
naseleni
eto 
 
 
 
 
Edukacij
a na 
naseleni
eto 

Analiza na 
mo`nostit
e za 
pro{iruva
we na 
opfatot 
___________
__  
Nabavka na 
dopolnitel
ni  sadovi 
za 
sobirawe 
na otpadot 
i 
raspredelb
a na 
nabavenite 
1000 kanti 
za otpad 
___________
_  
Distribuci
ja na 
sadovite vo 
doma}instv
ata 
___________
_  
Organizaci
sko 
prisposobu
vawe na 
JPKD kon 
zgolemenio
t opseg na 
rabota 

5000 
evra 

Programa na 
M@SPP, 
JPKD, Buxet 
na op{tinata, 
donatori 

% na 
pokrienos
t na 
naselenie
to 

Region
alen 
prista
p vo 
upravu
vaweto 
so 
otpad 
za 
_______
__ 
region-
defini
ran vo 
NPUO 
Op{ti
na 
^e{in
ovo-
Oble{
evo del 
od 
region
alniot 
sistem 
za 
upravu

Odluka 
za 
u~estvo 
vo 
regional
no 
re{avaw
e na 
upravuva
weto so 
otpad 

Donesuvaw
e na 
odlukata 

/ / Donesena 
odluka 

vawe so 
otpado
t 

Defin
irana 
cel 

Planira
ni akcii 

za 2018 

Aktivnost
i 

Tro{o
ci 

Mo`ni izvori 
na 
finansirawe 

Indikato
ri 

Vovedu
vawe na 
povtor
na 
upotre
ba i 
recikl
irawe 
na 
recikl
abilen 
otpad 
 
 
Kampa
wa kaj 
nasele
nieto 
za 
kompos
tirawe 
na 
otpado
t  i 
iskori
stuvaw
e na 
kompos
ot  

Izrabot
ka na 
studija 
za 
tehni~k
o 
re{enie 
na nivo 
na 
op{tina 
 
 
 
Edukacij
a na 
naseleni
eto  

Podgotovka 
na 
proektna 
zada~a i 
tenderska 
dokumentac
ija 
___________
__  
Pribirawe 
na ponudi i 
izbor na 
izgotvuva~ 
na 
studijata 
___________
__  
Izrabotka 
na 
studijata 

2500 
evra 

Programa na 
M@SPP, 
JPKD, Buxet 
na op{tinata, 
donatori 

Izrabote
na studija 

Podobr
uvawe 
na 
upravu
vawe so 
op{tin
skata 
deponij
a 

Sozdava
we na 
osnovni 
uslovi 
za 
soodvetn
o 
upravuva
we na 
deponija
ta 

Ograduvaw
e na 
deponijata 
___________
__  
Definiraw
e na mesto 
za odlagawe 
na 
inertniot 
otpad 
___________
__  
Periodi~n
o nabivawe 
vo sloevi 
na otpadot 
(so 
iznajmena 
mehanizaci
ja) 

2000 
evra 
_______
_ 
 
 
 
 
/ 
_______
_ 
 
 
 
 
 
1000 
evra 

Programa na 
M@SPP, 
JPKD, Buxet 
na op{tinata, 
donatori 

Izvr{eno 
nabivawe 

Podign
uvawe 
na 
javnata 
svest 

Kampaw
a za 
voveduva
we na 
podignuv
aweto na 
otpadot 

Priprema 
na 
kampawata 
___________
_  
Sproveduva
we na 
kampawata 
___________
_  
Analiza na 
ostvarenit
e rezultati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 
evra 

 
 
 
Programa na 
M@SPP, 
JPKD, Buxet 
na op{tinata, 
donatori  

 
 
 
 
 
 
 
Sprovede
na 
kampawa 

Defin Planira Aktivnost Tro{o Mo`ni izvori Indikato
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irana 
cel 

ni akcii 

za 2018  

i ci za 
finansirawe 

ri 

Imple
mentac
ija na 
monito
ring i 
infor
mirawe 

Popolnu
vawe na 
formula
ri od 
strana 
na site 
u~esnici 
vo 
upravuva
weto so 
otpad 

Informir
awe na 
M@SPP za 
sostojbite 
so 
upravuvawe
to na 
otpadot 
preku 
popolnuva
we na 
formulari 
od strana 
na site 
u~esnici 
vo 
upravuvawe
to so otpad 
___________
_  
Sledewe na 
indikatori
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ispraten
i 
informac
ii do 
M@SPP 

  Vkupni 
tro{oci 

11.000 
evra 

  

 

Бр.08-2223/1                      Совет на 

29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
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 разрешување и 

именување на член на Управниот 
Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 

Кочани, претставник од општина 
Чешиново-Облешево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување и именување на член 

на Управниот Одбор на ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Кочани, 

претставник од општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 27.12.2017 

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.09-2236/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член  100, точка 3 

од Законот за здравствена заштита ( 
Службен весник на Република 

Македонија бр.43/2012, 145/2012, 
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 

188/14, 10/15, 61/15, 154/15 и 
192/15), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

Зa разрешување и именување на 
член на  Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани,  
претставник од општина 

Чешиново-Облешево 
 

Член 1 
Сузана Данилова – дипломиран 

правник од с.Чифлик, именувана за 
член на Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани, претставник 
од општина Чешиново-Облешево, со 

Одлука бр.08-1479/1 од 30.07.2017 
година, се разрешува од досегашната 

функција. 

 
Член 2 

За член на Управниот Одбор во  
ЈЗУ„Здравствен дом“ Кочани, како 
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претставник од општина Чешиново-

Облешево се именува Марија 
Јованова од Чешиново- Магистар по 

правни науки. 
 

Член 3 
Одлуката бр.08-1740/1 од 

15.11.2017 година се поништува. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2222/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 донесување на 
посебно Решение за уредување 

на веќе изградените објекти 
(тенди-настрешници) без 

соодветна документација 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
донесување на посебно Решение за 

уредување на веќе изградените 

објекти (тенди-настрешници) без 
соодветна документација, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2235/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 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 27.12.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За донесување на посебно 
Решение за уредување на веќе 

изградените објекти (тенди-
настрешници) без соодветна 

документација 
 

 Член 1 
Да се донесе посебно Решение 

за уредување на веќе изградените 
објекти (тенди-настрешници) на 

деловни објекти издадени под закуп, 
сопственост на општина Чешиново-

Облешево и на објекти во приватна 
сопственост на кои има поставено 

нелегални тенди-настрешници. 

Член 2 
Да се сторнираат сите доспеани 

Решенија во однос на издавање на 
Решенија за рушење на објектите од 
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член 1 на оваа Одлука и истите да се 

легализираат во согласност со Закон. 
Да нема селективен пристап во 

однос на издавање на решенија за 
рушење на објекти, нелегално 

изградени. 
Да се изготват Решенија за 

наплата на  комунални такси за 
користење на простор пред деловни 

објекти за вршење на дејност. 
  

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2221/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 

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  
усвојување на Барање за 

надоместок на трошоци за избори 
на Коалицијата Живот во 

Македонија за сите 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барање за надоместок 
на трошоци за избори на Коалицијата 

Живот во Македонија за сите, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.12.2017 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.09-2234/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 86 од 

Изборниот законик (Службен весник 
на Република Македонија бр. 40/2006, 

136/2008, 148/2008, 155/2008, 
163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 

142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 
30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016 

и 99/2016), 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 27.12.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Барање за 
надоместок на трошоци за избори 

на Коалицијата Живот во 
Македонија за сите 

 
 Член 1 

Се усвојува барањето за 
надоместок на трошоци за Локалните 

избори 2017 година на Коалицијата за 

Локални избори 2017 година 
предводена од СДСМ – Живот во 

Македонија за сите бр.03-805 од 
13.12.2017 година. 



Стр. 65 br.16                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2017god. 

 

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

Надоместокот на трошоците за 

изборите да се исплати во согласност 
со Закон а врз основа на извештајот 

од Државната изборна комисија за 
спроведување на локалните избори 

2017 година. 
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка 300000004125834 
Комерцијална банка Скопје 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-2220/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 усвојување на 

Барање за надоместок на 
трошоци за избори на 

Коалицијата за локални  избори 
2017 година ВМРО – ДПМНЕ 

Скопје 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барање за надоместок 
на трошоци за избори на Коалицијата 

за локални  избори 2017 година 
ВМРО – ДПМНЕ Скопје, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2233/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 86 од 

Изборниот законик (Службен весник 
на Република Македонија бр. 40/2006, 

136/2008, 148/2008, 155/2008, 
163/2008, 44/2011, 51/2011, 54/2011, 

142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014, 
30/2014, 196/2015, 35/2016, 97/2016 

и 99/2016), 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 27.12.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Барање за 
надоместок на трошоци за избори 

на Коалицијата за локални  избори 
2017 година ВМРО – ДПМНЕ Скопје 

 
 Член 1 

Се усвојува барањето за 

надоместок на трошоци за Локалните 
избори 2017 година на Коалицијата за 

Локални избори 2017 година ВМРО – 
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ДПМНЕ Скопје, бр.03-270/1 од 

18.12.2017 година. 
Надоместокот на трошоците за 

изборите да се исплати во согласност 
со Закон а врз основа на извештајот 

од Државната изборна комисија за 
спроведување на локалните избори 

2017 година. 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка 210072304780162 НЛБ банка 

АД Скопје 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-2219/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 исплата на 

надомест од одржана седница на 
надворешните членови на 

Комисиите и работните тела на 
Советот 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
исплата на надомест од одржана 

седница на надворешните членови на 
Комисиите и работните тела на 

Советот, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 27.12.2017 

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.09-2232/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 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 27.12.2017 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За исплата на надомест од 
одржана седница на 

надворешните членови на 
Комисиите и работните тела на 

Советот 
 

 Член 1 
На надворешните членови на 

Комисиите и работните тела на 
Советот  им следува паушал од 800,00 

денари (осумстотини денари) од 

одржана седница на Комисија, 
односно работно тело на Советот. 

Член 2 
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Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2218/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
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  

усвојување на  Извештајот за 
работа на Општинската Изборна 

Комисија за време на  
Локалните избори 2017 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на  Извештајот за работа 
на Општинската Изборна Комисија за 

време на Локалните избори 2017 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2247/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 37,став 4 точка 

5 од Изборниот законик (Службен 
весник на Република Македонија бр. 

40/2006, 136/2008, 148/2008, 
155/2008, 163/2008, 44/2011, 

51/2011, 54/2011, 142/2012, 31/2013, 

34/2013, 14/2014, 30/2014, 196/2015, 
35/2016, 97/2016 и 99/2016), 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 27.12.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на  Извештајот за 
работа на Општинската Изборна 

Комисија за време на  
Локалните избори 2017 година  

 
 Член 1 

Се усвојува Извештајот за 
работа на Општинската Изборна 

Комисија за време на Локалните 
избори 2017 година бр.11-125/2 од 

11.12.2017 година, изготвен од страна 
на ОИК Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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Бр.08-2231/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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  
усвојување на Барање за исплата 

на финансиски средства за 
спроведување на Локалните 

избори 2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барање за исплата на 

финансиски средства за 

спроведување на Локалните избори 
2017 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2246/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член  21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), и врз основа 

на Правилникот за надоместок на 

членовите на Општинските Изборни 
Комисии, Изборната Комисија на град 

Скопје и Избирачките одбори за 
спроведување на локалните избори 

2013, донесен од страна на ДИК на 
ден 14.11.2017 година, Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 27.12.2017 

година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За усвојување на Барање за 

исплата на финансиски средства 
за спроведување на Локалните 

избори 2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето за исплата 
на финансиски средства за 

спроведување на Локалните избори 
2017 година бр.11-124/1 од 

11.12.2017 година, изготвено од 
страна на ОИК Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

За работа на ОИК Чешиново-
Облешево, за работа на Избирачките 

одбори и други материјални трошоци 
за спроведување на локалните избори 

следува надоместок како во Одлуката 

за исплата на членовите на ОИК и 
Избирачките одбори бр.05-122/4 од 

08.12.2017 година, а подетално 
опишани во Барањето цитирано во 

член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Средствата во целост да се 

исплатат на сметка на Општинската 
Изборна Комисија. 

 Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година. 
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Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново. 
 
Бр.08-2230/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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 утврдување на 
бодот за пресметување на плати 

на државните службеници во 

општина Чешиново-Облешево за 
2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на бодот за 
пресметување на плати на државните 

службеници во општина Чешиново-
Облешево за 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 27.12.2017 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.09-2217/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 88 став 2 од 
Законот за административни 

службеници (Службен весник на 
Република Македонија бр.27/2014, 

199/2014, 48/2015 и 154/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 27.12.2019 година ја донесе 

следната: 
 

О Д Л У К А 
За утврдување на бодот за 

пресметување на платите на 
државните службеници во 

општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 
 

Член 1 
Вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 
вработените во општина Чешиново-

Облешево со статус државни 
службеници, а во согласност со 

Одлуката за утврдување на вредноста 
на бодот за пресметување на платите 

на државните службеници за 2018 
година донесена од Владата на 

Република Македонија, изнесува 76,8 
денари. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување а 

истата ќе се применува почнувајки со 
пресметувањето на платата за месец 

јануари 2018 година. 
 Одлуката ќе се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1957/1                      Совет на 
29.12.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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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 Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево  за 2018 

година 
 

 1.Го прогласувам Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево  за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

27.12.2017 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.09-2245/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.12.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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