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

 
Godina 14 broj 14 

^e{inovo-Oble{evo 
31.12.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Програмата за работа на 

Советот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 

работа на Советот на општина 

Чешиново-Облешево за 2019 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2601/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 

година ја донесе следната: 
 

ПРОГРАМА 

за работа на Советот на   

општина Чешиново-Облешево 
за 2019 година 

 

 1.Извештај за работа на ЈПКД 

Облешево за 2018 година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Јануари 

 2.Извештај за работа на 

пазарот во Облешево за  2018 

година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Јануари 

 3.Извештај за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево  за период јануари-

декември 2018 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

Рок на разгледување: Јануари 

4.Програма за работа на 

Комисијата за родова 

рамноправност за 2019 година 
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Изготвувач:Комисија за 

родова рамноправност 

 Рок на разгледување: 
Јануари 

 5.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
2018 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Јануари 
 6.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период 

октомври-декември 2017 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: 

Јануари 

 7.Програма за одржување 

на паркови и зеленила во 
општината за 2019 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Февруари 
 8.Програма за одржување 

на селските гробишта 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Февруари 

 9.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

јануари 2019 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Февруари 

10.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец јануари 2019 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Февруари 

 11.Завршна сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година  
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

 Рок на разгледување:Март 
 12.Завршна сметка на ЈПКД 

Облешево за 2018  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Март 
 13.Завршна сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

2018 година 

 Изготвувач: ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 Рок на разгледување: Март 

 14.Информација за извршени 

припреми за реализација на 

планот за наводнување за 2019  
година 

Изготвувач:Водни заедници – 

Водостопанство Брегалница 

 Рок на разгледување:Март 
 15.Информација за извршени 

припреми за планот за сеидба 

Изготвувач: Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство подрачно одделение 

Кочани 

 Рок на разгледување: Март 

 16.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
февруари 2019 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Март 

17.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец февруари 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Март 
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 18.Информација за 

локалните водоводи и 

водоснабдувањето во општината  
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Април 

 19.Информација за 

канализационата мрежа во 
општината 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Април 

 20.Информација за 
издадени деловни простории под 

закуп, сопственост на општината 

Изготвувач:Одбор за 

комунални дејности 
 Рок на разгледување:Април 

 21.Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец 

март 2019 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Април 

 22.Извештај за извршување 

на Буџетот за период јануари-

март 2019 
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

 Рок на разгледување:Април 
23.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец март 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Април 

24.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период јануари-
март 2019 

Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Април 

 25.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 

 26.План и Програма за 

одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2019 
година 

Изготвувач: Комисија за 

општествени дејности 

 Рок на разгледување:Мај 
 27.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

април 2019 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Мај 

28.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец април 2018 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Мај 

 29.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец мај 
2019 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Јуни 

 30.Информација за 
состојбата со патната мрежа на 

територија на општината 

Изготвувач:МВР-УВР Кочани 

 Рок на разгледување:Јуни 

 31.Годишен Извештај за 
крајот на учебната година во 

Основните Училишта 

Изготвувач:ОУ Климент 

Охридски, Облешево и ОУ Страшо 
Пинџур, Соколарци 

 Рок на разгледување:Јуни 

32.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец мај 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
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 Рок на разгледување: Јуни 

33.Извештај за извршување 

на Буџетот за период јануари-
јуни2018 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 
 Рок на разгледување:Јули 

34.Периодичен извештај за 

работа на Градоначалникот 

Изготвувач:Градоначалникот  
Рок на разгледување:Јули 

35. Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец 

јуни  2019 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Јули 

36.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јуни 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Јули 

37.Извештај за извршување 
на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период април-

јуни 2019 

Изготвувач: Градоначалникот 
Рок на разгледување: Јули 

 38.Извештај за Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2019 

Изготвувач: Комисија за 

општествени дејности 
 Рок на разгледување:Август 

 39.План и Програма за 

прослава на празникот на 

општината, 21ви Септември 
 Изготвувач: Комисија за 

празници и манифестации 

 Рок на разгледување:Август 

 40.Информација за 
извршување на жетвата и откупот 

на стрни жита од родот 2019 

година 

Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 

водостопанство, п.е.Кочани  
Рок на разгледување: Август 

41. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

јули 2019 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Август 

42.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец јули 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Август 
 43.Годишна Програма за 

работа на основните училишта за 

учебната 2019/2020 година 

 Изготвувач: Основните 

Училишта 
Рок на разгледување: 

Септември 

44.Годишна Програма за 

работа на Детската Градинка за 
воспитнта 2019/2020 година 

Изготвувач: Детска Градинка  

Рок на разгледување: Септември 

 45.Информација за 
подготовките и извршувањето на 

есенската сеидба 

Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 

водостопанство, п.е.Кочани  
Рок на разгледување: 

Септември 

46.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 
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47.Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец  

август 2019 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Септември 

48.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец август 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Септември 

49. Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец  
септември 2019 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Октомври 

50.Извештај за извршување 
на Буџетот за период јануари-

септември 2019 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

 Рок на разгледување: 

Октомври 

51.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 

52.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец септември 2019  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Октомври 

53.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период јули-

септември 2019 

Изготвувач: Градоначалникот 
Рок на разгледување: 

Октомври 

 54.Информација за 

извршување на оризовата жетва и 
откупот на оризовата арпа од 

родот 2019 година 

 Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на разгледување: Ноември 

55. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец  
октомври 2019  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Ноември 

56.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец октомври 2019 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:  
Ноември 

 57.Нацрт Буџет за 2020 

година 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување: Ноември 

58.Разгледување на годишен 

план за наводнување на 
земјоделското земјиште во 

општина Чешиново-Облешево 

Изготвувач: Водни Заедници, 

Водостопанство Брегалница 
 Рок на разгледување: 

Декември 

59.Програма за уредување на 

градежно земјиште во општина 
Чешиново-Облешево за 2020 

година 
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 Изготвувач: Комисија за 

урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 
 Рок на разгледување: 

Декември 

 60.Програма за јавно 

осветлување за 2020 
Изготвувач:Комисија за 

урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 

 Рок на разгледување: 
Декември 

61.Буџет на општина 

Чешиново-Облешево за 2020 

година 
Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување: 

Декември 
 62.Одлука за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2020 година 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување:  

Декември 
63.Одлука за благајнички 

максимум за 2020 година 

Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување: 

Декември 

 64.Програма за работа на 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за 2020 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 2020 
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 

 67.Годишен извештај за 
работа на Градоначалникот на 

општината 

Изготвувач:Градоначалник  

Рок на разгледување: 

Декември 
68. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

ноември 2019 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Декември 

69.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец ноември 2019 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Декември 
 70.Програма за социјална 

заштита за 2020 година 

 Изготвувач: Комисија за 

општествени дејности 
 Рок на разгледување: 

Декември 

 71. Програма за изработка на  

Урбанистички Планови (за село), 
Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени и 

дополнувања на  урбанистички 
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планови за 2020 год.на 

подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 
Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 

 Рок на разгледување: 

Декември 
 72.Програма за одржување 

на јавната чистота на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево 

за 2020 година 
 Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 

 Рок на разгледување:  

Декември 
 73.Програма за управување 

со отпад за 2020 година 

Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 

 Рок на разгледување: 
Декември 

 74.Програма за работа на 

ЈПКД Облешево за 2020 година 

 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Декември 

75.Програма за изградба и 

одржување на локалните 
патишта и улици во општина 

Чешиново-Облешево за 2020 

година 

Изготвувач:Комисија за 

урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина 

 Рок на разгледување: 

Декември 

 
Бр.08-2569/1                      Совет на 
26.12.2018 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 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 

јавно осветлување на општина 

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

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2602/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 

година  донесе: 
 

 

 ПРОГРАМА 

за јавно осветлување на општина  
Чешиново-Облешево за 2019 

година 

 

 I.ВОВЕД 
 Со Програмата за јавно 

осветлување ќе се утврдат 

активностите за одржување на јавното 
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осветлување за 2019 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 комунални такси (Службен весник 

на Р.М. бр. 61/2004, 64/2005, 

92/2007, 123/2012, 124/2015, 
192/2015 и 23/2016). 

 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. 

 Програмата се изготвува со цел 
да се утврдат активностите за 

обезбедување на функционирањето 

на јавното осветлување на 

подрачјето на општина Чешиново-
Облешево во 2019 година, како и 

потребните финансиски средства за 

спроведување на истата. 

 1.Функционирањето на јавното 
осветлување опфаќа: 

 -потрошувачка на електрична 

енергија 

 -материјал за одржување на 

јавното осветлување 
 -финансиски средства 

  
 

II.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ 

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.); 
5.Подесување на уредите кои 

служат за автоматско палење  и 

гаснење на електричните светилки 

(ден/ноќ) кои се оштетени или ја 
изгибиле осетливоста; 

6.Ослободување на светлосните 

тела од вегетација и други активности 

Во текот на 2019 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  1.600.000.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. 
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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 

електрична енергија од страна на 

ЕВН-Подружница Кочани со 

претставник од општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-2570/1                      Совет на 
26.12.2018 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 изградба, 
реконструкција и одржување на 

локалните патишта и улици на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и 

улици на територија на општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2603/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 



Стр. 10 br.14                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2018god. 

 

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

Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

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

член 21, став 1, точка 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 25.12.2018 година  донесе: 
 

ПРОГРАМА 

За изградба, реконструкција и 

одржување на локалните 
патишта и улици на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

2019 година 

 

 ВОВЕД: 
Изградбата, реконструкцијата и 

одржувањето на локалните патишта 

и улици во општина Чешиново-

Облешево за 2019 година е потреба 
во сите населени места во општината 

за подобрување на условите во 

комуналната свера на живеење. 

 Програмата  утврдува извори на 
средства за изградба, 

реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и 

улици во 2019 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 30.400.000,00  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. Светска банка 

Согласно Законот за локална 

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

локалните патишта и улици. 

Средствата кои општината ќе ги 

добие  во текот на 2019 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 

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 
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-Изградба на Локален пат 

Спанчево-Чифлик 

-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.  

Дел од средствата предвидени 

во Програмата ќе бидат наменети за 

изработка на Техничка 
документација за изградба на 

локални патишта и улици. 

 

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...........................3.500.000,0
0 денари 

Центар за развој на плански 

регион....................2.000.000,00 

денари 
Биро за регионален 

развој.....................3.000.000,00 

денари 

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

Буџет на општина Чешиново-

Облешево..............5.900.000,00 

денари 
Други општи и тековни 

донации................2.000.000,00 

денари 

Светска 

банка...............12.000.000,00 денари 

                                                       

ВКУПНО:   30.400.000,00 ден.                  
 

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.08-2571/1                      Совет на 
26.12.2018 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 финансирање 
проекти и програмски активности 

 на здруженија на граѓани за 

2019 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

финансирање проекти и програмски 

активности  на здруженија на 

граѓани за 2019 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2604/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

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

самоуправа (“Сл.весник на РМ” 

бр.5/02), како и врз основа на член 

15, став 1, точка 13 од Статутот на 
општина Чешиново – Облешево (“Сл. 

гласник на општина Чешиново – 

Облешево” бр.6/2015), Советот на 

општина Чешиново – Облешево на 
седницата одржана на ден 

25.12.2018  година, донесе: 

 

 
 ПРОГРАМА 

за финансирање проекти и 

програмски активности 

 на здруженија на граѓани за 

2019 година 
 

I. ЦЕЛИ 

Основни цели на Програмата за 

финансирање проекти и програмски 
активности на здруженија на граѓани 

за 2019 година на Општина Чешиново-

Облешево се: 

- Придонес на Општина 
Чешиново-Облешево во 

подобрувањето на воспитно-

образовната дејност; 

- Придонес на Општина 
Чешиново-Облешево во 

унапредувањето, осовременувањето и 

развојот на фолклорот преку 

изучувањето, негувањето, 
развивањето,  зачувувањето и 

презентирањето на македонскиот  

фолклор и обичаи, изразени низ 

народни игри, песни, инструменти и 

носии; 
- Згрижување на децата од 

предучилишна возраст (1-6 години), 

со цел да ги зајакнат своите говорни 

способности, да откриваат и решаваат 
проблеми, да го контролираат своето 

однесување и да ги изразуваат своите 

потреби; 

- Создавање услови на граѓаните 
на Општина Чешиново-Облешево да 

изучуваат странски јазици, работа со 

компјутери и посетуваат часови по 

музичко образование; 

-Подобрување на животните 
услови на индивидуалниот 

земјоделски производител преку 

примена на нови технологии во 

земјоделството, со посебен акцент на 
оризопроизводството; 

- Активен придонес на Општина 

Чешиново-Облешево за развој на 

оризопроизводството, афирмирање на 
брендот Кочански ориз, регионално и 

меѓународно поврзување со други 
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асоцијации и здруженија од 

подсекторот ориз;  

- Поддршка од Општина 
Чешиново-Облешево во 

организирање јавни трибини, 

округли маси, семинари и 

работилници за ориз, за 
информирање на јавноста за 

состојбите во оризопроизводството, 

како и плановите за негово 

унапредување. 
 

II.АКТИВНОСТИ 

Во насока на остварување на 

целите на оваа програма општина 
Чешиново-Облешево ќе ги преземе 

сите потребни активности, во 

согласност со своите човечки и 

технички ресурси. 

Во таа смисла ќе се 
поддржуваат здруженијата на 

граѓани кои ги извршуваат следните 

активности: 

-Згрижување на деца од 
предучилишна возраст (1-6 години); 

-Часови за граѓаните на 

општина Чешиново-Облешево по 

англиски јазик, информатика, 
музичко образование и фолклор; 

-Заштита на животната средина 

и спроведување еколошки акции; 

-Иницијативи и активности за 

подигање на јавната свест кај 
граѓаните за јавната чистота; 

-Унапредување на 

земјоделското производство преку 

непосредни запознавања на 
најсовршените достигања во 

земјоделското производство, 

преработка и маркетинг; 

-Работилници и трибини за 
оризот, со цел изнаоѓање решенија 

за проблемите во 

оризопроизводството, како и 

создавање услови за  идниот  развој 

на производството на оризот; 

- Користење на обновлива 
енергија, заштеда на потрошувачката 

и производство на енергија при 

земјоделско и сточарско 

производство, воведување на 
практики кои не ја загадуваат 

животната средина и зачувување на 

биодиверзитетот и биолошките 

посебности; 
-Изработка на стратешки 

документи за развој на подсекторот 

ориз, базирани на сеопфатни анализи 

на состојбите и потенцијалите за 
развој определен временски рок, со 

акционен план за реализација на 

стратешките цели со конкретни 

рокови, активности и потребни 

средства; 
-Воведување на современи и 

напредни агротехнологии во целиот 

ланец на добивање на високо 

квалитетен ориз со цел намалување 
на производните трошоци по единица 

производ и за заштеда на 

инвестициите; 

-Зголемување на квалитетот на 
ориз преку имплементацијата на 

стандардите за заштита на 

географското потекло на Кочанскиот 

ориз. 

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите на општина 

Чешиново-Облешево за финансирање 

проекти и програмски активности на 
здруженија на граѓани за 2019 година, 

утврдени со оваа програма, ќе се 

финансираат од: 

- Средства на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година; 
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- Буџетот на Република Македонија 

за 2019 година (преку надлежните 

министерства); 
- Трговски друштва, јавни 

претпријатија, фондации и други 

правни и физички лица; 

- Други извори. 
 

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 

Средствата од Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2019 година за реализација на оваа 

програма се предвидени во програма 

Д0-Градоначалник, конто 463110-
Трансфери до здруженија на граѓани 

и фондации. 

Распределбата на средствата ќе 

се врши врз основа на Одлука за 

распределба на средства за 
поддршка на здруженија на граѓани 

донесена од Советот на општина 

Чешиново-Облешево, а врз основа на 

доставена Апликација по објавен 
Јавен повик за финансирање на 

проекти на Невладини Организации. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Градоначалникот на општина 

Чешиново – Облешево се грижи и го 

обезбедува спроведувањето на оваа 

Програма. 

Оваа Програма влегува во сила 
со денот на нејзино донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-2572/1                      Совет на 
04.12.2018 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 финансирање на  

активностите на општина 
Чешиново – Облешево во областа 

на спортот во 2019 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата за 
финансирање на  активностите на 

општина Чешиново – Облешево во 

областа на спортот во 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.12.2018 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.09-2605/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 и член 22, став 1, точка 6 од 
Законот за локална самоуправа 

(“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и 

врз основа на член 15, став 1, точка 6 

од Статутот на општина Чешиново – 
Облешево (“Сл. гласник на општина 

Чешиново – Облешево” бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново – 

Облешево на седницата одржана на 

ден  25.12.2018 година, донесе: 
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П Р О Г Р А М А 

За финансирање на  активностите 

на општина Чешиново – 
Облешево во областа на спортот 

во 2019 година 

 

I. Ц Е Л И  
Основни цели на оваа Програма 

за активностите на Општина 

Чешиново – Облешево во областа на 

спортот се: 
- Учество на Општина Чешиново 

– Облешево во организирањето и 

збогатувањето на спортскиот живот 

во општината, во согласност со 
потребите и интересите на граѓаните; 

- Создавање услови за 

реализирање на спортско – 

рекреативните активности на 

граѓаните; 
- Афирмација на Општина 

Чешиново – Облешево како спортски 

центар во Република Македонија; 

- Промовирање на можностите 
на Општина Чешиново – Облешево 

да биде домаќин на одделни 

спортски манифестации и 

поддржување на иницијативите што 
се преземаат на тој план; 

- Создавање услови за настапи 

на спортски натпреварувања во 

земјата на спортисти и спортски 

клубови од Општина Чешиново – 
Облешево. 

 

II. А К Т И В Н О С Т И 

Со цел да се реализираат целите 
на оваа Програма, Општина 

Чешиново – Облешево ќе ги преземе 

сите потребни активности, во 

согласност со своите технички и 
човечки ресурси. 

Во тој контекст, ќе се 

спроведуваат активности кои се 

насочени кон сочувување на 

континуитетот на традиционалните 

спортски манифестации, поддржување 
на фудбалски екипи кои се 

натпреваруваат во лигите 

организирани од страна на 

Фудбалската федерација на 
Македонија, и поттикнувањето на 

спортскиот дух меѓу жителите на 

општината, а особено младите. 

 
III. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 

Активностите на општина 

Чешиново – Облешево од областа на 

спортот, утврдени со оваа Програма, 
ќе се финансираат од средства на 

Буџетот на општина Чешиново – 

Облешево за 2019 година, 

спонзорства и донации и тоа за: 

- Донација на спортски клубови; 
-Финансирање на традиционални 

спортски натпревари во општина 

Чешиново-Облешево. 

При реализацијата на 
Програмата, Општина Чешиново - 

Облешево ќе ги поддржува 

организаторите на спортските 

манифестации при спроведувањето на 
нивните активности за обезбедување 

финансиски средства и друга помош 

од: 

- Буџетот на Република 

Македонија за 2019 година (преку 
надлежните министерства); 

- Трговски друштва, јавни 

претпријатија, фондации и други 

правни и физички лица; 
- Други извори. 

 

IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 
Средствата од Буџетот на 

општина Чешиново – Облешево за 

2019 година од Програмата L0 – Спорт 
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и рекреација, конто 463120 – 

Трансфери до спортски клубови, се 

распоредуваат како учество на 
Општина Чешиново – Облешево за 

поттикнување, поддржување и 

помагање за активности од областа 

на спортот. 
Средствата ќе бидат 

распоредени на спортски клубови, 

како надоместок за одржување 

тренинзи и натпревари и за сите 
трошоци кои настануваат во процесот 

на натпреварување, како и на 

здруженија на граѓани кои се 

јавуваат како организатори на 
традиционални спортски натпревари. 

Распределбата на средствата ќе 

се врши врз основа на Одлука за 

распределба на средства за 

поддршка на здруженија на граѓани 
донесена од Советот на општина 

Чешиново-Облешево, а врз основа на 

доставена Апликација по објавен 

Јавен повик за финансирање на 
проекти на Невладини Организации 

од областа на спортот. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Градоначалникот на општина 

Чешиново – Облешево се грижи и го 

обезбедува спроведувањето на оваа 

Програма. 

Оваа програма влегува во сила 
со денот на нејзино донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2573/1                      Совет на 
26.12.2018 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  извршени 

работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Ноември 2018 

 

 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 2018, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2606/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за извршени работи за одржување 
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на јавното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 
Ноември 2018 

 

I 

 Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Ноември 2018, 
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.08-2574/1                      Совет на 
26.12.2018 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 во Облешево за месец 

Ноември 2018 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Ноември 2018, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2607/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година, 

донесе: 

 

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

за  остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево за 

месец Ноември 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец Ноември 2018, 

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.08-2575/1                      Совет на 
26.12.2018 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  

давање согласност  на Измените 
на Годишниот план за 

вработување за 2019 година и за  

обезбедени средства за  

планираните вработувања 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање согласност  на Измените на 

Годишниот план за вработување за 

2019 година и за  обезбедени 
средства за  планираните 

вработувања, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
25.12.2018 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.09-2608/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 

 Врз основа на член 20-б, точка 

1, алинеја 3 и точка 2  од Законот за 

вработените во јавниот сектор  
(„Сл.весник на РМ„ бр.27/14, 199/14, 

27/16, 35/18 и 198/18)  , Советот  на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата оддржана на ден 

25.12.2018 година  донесе  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За давање согласност  на 

Измените на Годишниот план за 
вработување за 2019 година и за  

обезбедени средства за  

планираните вработувања 

 
Член 1 

Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава согласност на 

Измените на Годишниот план за 
вработување за 2019 година и за  

обезбедени финансиски средства за 

планираните 13 (тринаесет) нови 

вработувања во општинската 

администрација за 2019 година. 
 

Член 2 

Средствата за бруто плати за  

новите 13 (тринаесет)  вработувања 
се планирани и обезбедени во Буџетот 

на општината за 2019 година. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Сл. гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2576/1                      Совет на 
26.12.2018 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  Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за наплата на 

даноците на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

2018 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 
25.12.2018 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.09-2609/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 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 2018 

година 

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација  за наплата на даноците 

на територија на општина Чешиново-
Облешево за 2018 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.08-2577/1                      Совет на 
26.12.2018 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 25.12.2018 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.09-2610/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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  25.12.2018 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 
 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 01.01.2019 година до 31.12.2019 

година. 
    

Бр.08-2578/1                      Совет на 
26.12.2018 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 25.12.2018 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.09-2611/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 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 започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 
 

Бр.08-2579/1                      Совет на 
26.12.2018 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 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 25.12.2018 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.09-2612/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 



Стр. 22 br.14                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2018god. 

 

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

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 година ја 

донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за висина на стапките за наплата 

на Данок на наследство и 
подарок 

 

 1.Основа на Данокот на 

наследство и подарок претставува 
пазарната вредност на наследениот, 

односно на подарок  примениот имот 

во моментот на настанувањето на 

даночната обврска, намалена за 
долговите и трошоците што го 

товарат имотот кој е предмет на 

одданочување. 

 2.Стапките на данокот на 

наследство и подарок се различни во 
зависност од наследниот ред и тоа: 

 -за обврзник од втор наследен 

ред се пресметува по стапка од 3 %; 

 -за обврзник од трет наследен 
ред или обврзник кој не е во 

сродство со оставителот по стапка од 

4%. 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2660/1                      Совет на 
31.12.2018 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 

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2614/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 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 25.12.2018 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%. 
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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 започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 
 

Бр.08-2580/1                      Совет на 
26.12.2018 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 

25.12.2018 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.09-2615/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

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 25.12.2018 

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 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево, а истата ќе започне да  се 

применува од 01.01.2019 година. 
     

Бр.08-2581/1                      Совет на 
26.12.2018 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 25.12.2018 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.09-2617/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 3 од истиот 

Закон и Тарифен број 3, Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 25.12.2018   
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 започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2582/1                      Совет на 
26.12.2018 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. 
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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 

25.12.2018 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.09-2618/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година ја 

донесе следната: 

 

 
 

О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси за 

поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од 

деловните згради 

 

Член 1 
За поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 

деловните простории се утврдува 

комунална такса годишно и тоа: 
-за физички лица кои вршат 

дејност ......700,00 денари 

-за правни лица од областа на 

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

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на  објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево, а истата ќе започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2583/1                      Совет на 
26.12.2018 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 
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Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2620/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 

25.12.2018 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 започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2585/1                      Совет на 
26.12.2018 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 25.12.2018 

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.09-2619/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 
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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 25.12.2018 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 

2019 се предвидуваат средства во 

висина од 20.000,00 денари (дваесет 
илјади денари). 

 Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 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.08-2584/1                      Совет на 
26.12.2018 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  2019 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за работа 

на ЈПКД „Облешево за  2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.12.2018 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.09-2621/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 6 од Законот за локална 

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

член 21, став 1, точка 16 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 25.12.2018 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Програмата за  
работа на ЈПКД „Облешево за  

2019 година 

 

Член 1 

Се усвојува Програмата за 
работа на ЈПКД „Облешево за  2019 
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година, изготвена од страна 

директорот 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.08-2586/1                      Совет на 
26.12.2018 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 Стојанчо 
Димитриев од с.Бања 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Стојанчо Димитриев од с.Бања, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2359/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 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 25.12.2018 

година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Стојанчо Димитриев од с.Бања 

 

Член 1 

 На Стојанчо Димитриев од 
с.Бања со постојано место на живеење 

во с.Бања, ул.Драги Стојанов бб, со 

ЕМБГ 0701958493035 му се одобрува 

еднократна парична помош во висина 
од 3.000.00 денари (три илјади 

денари) како помош за надомест на 

средства за набавка на лекарства. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 370000018793681, 

Еуростандард банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2587/1                      Совет на 
26.12.2018 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. 
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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 

 Ѓурга Јанева од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Ѓурга Јанева од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.12.2018 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.09-2622/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на  Ѓурга Јанева од 

с.Облешево 

Член 1 

 На Ѓурга Јанева  од с. Облешево 

со постојано место на живеење во 
с.Облешево, ул.Григор Прличев бб, со 

ЕМБГ 1603934498003 и се одобрува 

еднократна парична помош во висина 

од 3.000.00 денари (три илјади 
денари) како помош за надомест на 

средства за социјално загрозено 

семејство. 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 360000025734240, Поштенска 

банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2588/1                      Совет на 
04.12.2018 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  Јулијана 
Маркова од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Јулијана Маркова од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2623/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година донесе: 

 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Јулијана Маркова од 

с.Облешево 
 

Член 1 

 На Јулијана Маркова  од с. 

Облешево со постојано место на 
живеење во с.Облешево, ул.Григор 

Прличев бб, со ЕМБГ 0405974498030 

и се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 6000.00 денари 
(шест илјади денари) како помош за 

надомест на средства за социјално 

загрозено семејство. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 200002363859049, 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.08-2589/1                      Совет на 
26.12.2018 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 

 Атанас Јорданов од с.Спанчево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Атанас Јорданов од с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.12.2018 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.09-2624/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 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 
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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 

25.12.2018 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Атанас Јорданов од 
с.Спанчево 

 

Член 1 

 На Атанас Јорданов  од с. 
Спанчево со постојано место на 

живеење во с.Спанчево, ул.Маршал 

Тито бб, со ЕМБГ 1801932493000 му 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 6000.00 денари 
(шест илјади денари) како помош за 

надомест на средства залекување. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 370000007518880, 

Еуростандард банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2590/1                      Совет на 
26.12.2018 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 2019 

година (Активности поврзани со 

припремата и донесувањето на 

Буџетот за 2020 година) 
 

1.Го прогласувам Буџетскиот 

календар за 2019 година (Активности 

поврзани со припремата и 
донесувањето на Буџетот за 2020 

година), што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 25.12.2018 
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.09-2599/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 21, став 1, точка 

44 од Статутот на општина Чешиново-

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

на општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 25.12.2018 

година го донесе следниот: 
  

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  

ЗА 2019 ГОДИНА 

(Активности поврзани со 
припремата и донесувањето на 

Буџетот за 2020 година) 

 

 
МОЖЕН 

РОК 
БУЏЕТСКИ 

АКТИВНОСТИ 
ОДГОВОРНОСТ 
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1 

Септември 

Се прибираат 

податоци и 
информации. Се 

доставуваат 

главните насоки за 

изработка на 
финансиските 

планови до 
буџетските 

корисници 

- Градоначалник 

- Финансиска 
служба 

15 

Септември 

Изработка на 

буџетски 
информации за 

минатата и 
тековната година и 

усогласување на 
истите со 

препораките на 
Градоначалникот 

- Финансиска 

служба 

1 Октомври 

Проценките за 

трошоците се 

доставуваат до 
финансиската 

служба на 

општината 

- Одговорни лица 

- Буџетски 

корисници 

10 
Октомври 

Анализа на 

прибраните 
податоци, изработка 

на предлог - 
програма на 

приходи и предлог - 
трошковен план и 

достава на истите до 
Градоначалникот 

-Финансиска служба 

15 
Октомври 

Разгледување на 
добиените предлог -  

програми и предлог 
- трошковен план и 

одобрување на 
Нацрт- Буџетот 

- Градоначалник 

15 
Ноември 

Нацрт- Буџетот се 
дава на јавна 

расправа и се 
доставува до 

Советот на 
општината 

- Градоначалник 
- Финансиска 

служба 
 

1 

Декември 

Се доставува 

Предлог - Буџет 

- Градоначалник 

 

10 

Декември 

Се води расправа по 

телата на Советот 

- Совет 

Декември 

(најдоцна 
до  31) 

Седница на Советот 

на која се донесува 
Буџетот 

- Совет 

1 Јануари 
Започнува новата 

Буџетска година 

- Градоначалник 
- Финансиска 

служба 
- Одговорни лица 

 
 Бр.08-2591/1                      Совет на 
26.12.2018 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 

надоместок за добивање на 
лиценца за давање на услуги за 

кабаре, ноќен бар, диско клуб и 

диско клуб на отворен простор на 

подрачјето на општина Чешиново-
Облешево 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

утврдување на надоместок за 

добивање на лиценца за давање на 
услуги за кабаре, ноќен бар, диско 

клуб и диско клуб на отворен простор 

на подрачјето на општина Чешиново-

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

седницата одржана на ден 25.12.2018 

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.09-2598/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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.5/02) и член 

21 и 22 од Законот за угостителска 
дејност (Службен весник на Република 
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Македонија бр.62/04, 89/08, 115/10, 

53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 

166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 
39/16 и 71/16), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 година ја 

донесе следната: 
 

О Д Л У К А 

За утврдување на надоместок за 

добивање на лиценца за давање 
на услуги за кабаре, ноќен бар, 

диско клуб и диско клуб на 

отворен простор на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 

Со оваа Одлука се утврдува 

висината на надоместокот за 

добивање на лиценца за давање на 
услуги за кабаре, ноќен бар, диско 

клуб и диско клуб на отворен 

простор на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 

За добивање на лиценцата 

угостителот е должен да плати 
надоместок за давање на услуги за: 

-кабаре – 3.000,00 евра во 

денарска противвредност; 

-ноќен бар 6.000,00 евра во 

денарска противвредност; 
-диско клуб и диско клуб на 

отворен простор 8.000,00 евра во 

денарска противвредност. 

Од надоместокот од ставот 1 на 
овој член 50% се уплатува на 

сметката на општина Чешиново-

Облешево, а 50% се уплатува на 

Буџетот на Република Македонија во 
денарска противвредност според 

средниот курс на Народна банка на 

Република Македонија на денот на 

уплатата. 

 
Член 3 

Оваа Одлука влегуува во сила со 

денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево а ќе започне да се 

применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2627/1                      Совет на 
26.12.2018 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 давање на Согласност 

за потпишување на Договорот за 
услуги за обезбедување на услуги  

водоснабудување и канализација 

во општина Чешиново-Облешево,  

со ЈПКД „Облешево“ 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за 

потпишување на Договорот за услуги 
за обезбедување на услуги  

водоснабудување и канализација во 

општина Чешиново-Облешево,  со 

ЈПКД „Облешево“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-2600/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 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 25.12.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 

О Д Л У К А 

за давање на Согласност за 

потпишување на Договорот за 
услуги за обезбедување на 

услуги  водоснабудување и 

канализација во општина 

Чешиново-Облешево,  со ЈПКД 
„Облешево“ 

 

Член 1 

Се дава Согласност за 
потпишување на Договорот услуги за 

обезбедување на услуги  

водоснабудување и канализација во 

општина Чешиново-Облешево,  со 
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.08-2626/1                      Совет на 
26.12.2018 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 определување 
висината на благајнички 

максимум  за 2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

определување висината на 
благајнички максимум  за 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2625/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл.весник на РМ“ бр. 

5/2002 година), член 21, став 1, точка 

43 од Статутот на Општината 

Чешиново-Облешево (Службен 
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гласник на Општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015 година) и член 

20 од Законот за платен промет 

(,Службен весник на Република 

Македонија  бр.113/07, 22/08, 

159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 

11/12, 59/12, 166/12, 170/13 и 

153/15), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 година ја 

донесе следната: 

О Д Л У К А 

за определување висината на 

благајнички максимум  за 2019 

година 
 

Член 1 

Максималниот износ на готови 

пари што може да се чува во 

благајната на општина Чешиново-
Облешево (благајнички максимум) се 

определува на 10.000,00 денари 

(десет илјади денари). 

 

Член 2 
Со готовите парти од член 1 на 

оваа Одлука можат да се плаќаат 

стоки и услуги кои според својот 

карактер не можат да се плаќаат 
безготовински. 

 

Член 3 

Сите исплати од благајната во 
рамките на определениот 

благајнички максимум се вршат врз 

основа на веродостојни документи. 

За секоја поединечна исплата 
се составува писмена потврда (каса 

исплати)  а податоците за 

извршената исплата се евидентираат 

во книга на благајната ( благајнички 

извештај) 

Во определени временски 

интервали, а најмалку еднаш месечно 

благајникот салдирање на 
благајничката книга утврдувајки 

вкупна уплата во благајната, вкупна 

исплата од благајната и салдо на 

соодветен датум. 
Примерок од така салдираната 

книга на благајната заедноп со 

пропратната документација ( сметки, 

каса прими, каса исплати и други 
документи) благајникот предава во 

Одделението за финансиски прашања 

заради книжење. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со 

денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево а ќе започне да се 
применува од 01.01.2019 година. 

 
Бр.08-2350/1                      Совет на 
04.12.2018 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 изработка на  

Урбанистички Планови , 

Урбанистичко – Планска 

документација, и урбанистичко 
проектна  документација за 2019 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 
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1.Ја  прогласувам Програмата 

за изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – Планска 
документација, и урбанистичко 

проектна  документација за 2019 

год.на подрачјето на општина 

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

донесе на седницата одржана на ден 

25.12.2018 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.09-2663/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2018 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:  

25.12.2018 година  донесе: 

 
  ПРОГРАМА 

за изработка на  Урбанистички 

Планови , Урбанистичко – 

Планска документација, и 
урбанистичко проектна  

документација за 2019 год.на 

подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 

 
 I.  ВОВЕД 

 

Урбанистичкото планирање е 

континуиран процес со кој се врши 
уредување и хуманизација на 

просторот, заштита и унапредување 

на животната средина и природата, 

како и зголемување на вредноста на 
земјиштето.  

Во процесот на 

децентрализацијата, економскиот 

развој на општината  зазема значајно 
место во надлежностите на локалната 

самоуправа. 

Имајки во предвид дека општина 

Чешиново-Облешево е рурална 
општина потребно е во идниот период  

да се преземат мерки и насоки за 

економски   развој на истата.   

 Како приоритет овде би 

произлегла потребата од развој на 
малото стопанство и лесната 

индустрија. 

Поради ова, постојаните 

иницијативи од правни и физички 
лица и согледувањата на потребите на 

општината од урбаното планирање, а 

со цел да се овозможи изградба на 

индивидуални градби и стопански 
комплекси, согласно законските 

регулативи се изработи годишна  

програма за изработка на 

урбанистички планови, (за село), 

урбанистичко-планска документација  
и урбанистичко-проектна 

документација за 2019 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 
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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 2019 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 село Кучичино  

буџет на општина  

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 

10
. 

Измени и 
дополувања на УП 

за с.Облешево за 
КП 5136 и КП 5135 

Буџет на општина 

                          
            ЛУПД Локална урбанистичка планска 

документација во тек 
 

 
ЛУПД за пречистителна 

станица на фекална 

Буџет на општина 

канализација за с.Чифлик 

       ЛУПД Локална 

урбанистичка планска 
документација 

ЛУПД за бунар за 

водоснабдување на с.Уларци 

Буџет на општина 

 

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 

 
 

   Планови во постапка  
 

1 УП  за с. 

Облешево  

 Буџет на општината 

2 УП за с.Чифлик  
 

Буџет на општината 

3 УП с. Чешиново Буџет на општината 

4 УП за с.Спанчево Буџет на општината 

 
5 

 
 

 

ЛУПД за КП 
бр.3228 и КП 

3229 за 
локалитет мв 

Турски гробишта 
за „Бањолошки 

рекреативен 
центар со 

третман за 
рехабилитација и 

реанимација“ КО 
Бања 

 
Буџет на општината 

 

6. УПС за 

с.Чешиново-

одредени 
блокови 

самофинансирање 
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7. УПС за с. 

Облшево –за 
одредени 

блокови 

самофинансирање 

 
 

 

 

8.  
 

 

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 

градење, освен за градби со намена 

домување.  

Секоја иницијатива за изработка 
на Локална урбанистичка планска 

документација ,поднесена од 

заинтересирани правни и физички 
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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 2019 
година Изнесуваат 3.000.000,оо 

денари.  

Програмата може да се 

дополнува согласно планираните 
активности и настанатите потреби , 

како и позитивно одговорените 

барања на заинтересирани лица.  

III Програмата влегува во сила 

осмиот ден од обајвувањето во 

„Службен гласник на Општина 
Чешиново-Облешево, а ќе се 

применува од 01.01.2019 год. 

 
Бр.08-2662/1                      Совет на 
31.12.2018 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 2019 година 
 

1.Ја  прогласувам Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 

подрачјето на општина Чешиново - 
Облешево за 2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.12.2018 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.09-2664/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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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 25.12.2018 година ја 

донесе следната : 
 

П Р О Г Р А М А 

за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на 

општина Чешиново - Облешево за 
2019 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  
 

Под обем на работите за 
подготвување и расчистување на 

градежното земјиште се подразбира:  

II-1. Подготвителни работи и  
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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 опременост 
со  

- изградба на непречен пристап 

до градежната парцела од јавен пат;        

- изградба на  електрична 

мрежа;  
-  изградба на водоводна мрежа 

и 

  - изградба на фекална 

канализација 
 

III-2 Дополнителна 
опременост на земјиштето:  

- изградба на ПТТ  мрежа;  
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- изградба на улици, тротоари, 
паркинзи, пешачки патеки и други 
површини (јавно зеленило, детски 
игралишта, спортски терени и др.) 
согласно урбанистичките планови) 

-изградба на атмосферска 
канализација и   

- изградба на јвно осветлување            
   

III-3 Опремување со објекти 
од комунална инфраструктура во 
границите на градежната 
парцела:  
 

- Уредувањето на градежното 

земјиште во границите на градежната 

парцела со комунална и сообраќајна 

инфраструктура и партерно 
уредување го врши корисникот на 

земјиштето(инвеститор).   

- Проектирањето и изградбата 

на инфраструктурната мрежа за 

висок напон, друга инсталација и 
објекти, трафостаници или учеството 

во нив, корисникот на земјиштето го 

регулира согласно енергетската 

согласност издадена од 
Електростопанство  ЕВН. 

- Доколку изградените објекти 

од комуналната инфраструктура 

остануваат во границите на 
градежната парцела на корисникот и 

под објектите што ќе ги гради, 

корисникот на земјиштето мора да 

побара писмена согласност од 

надлежниот општински орган, кој 
дава согласност по мислење од 

соодветното комунално претпријатие. 

Трошоците за заштита на тие објекти 

ги сноси корисникот на земјиштето.  
- Трошоците за преместување 

на постојните објекти од комуналната 

инфраструктура што пречат за 

изградба и користење на објектите 
што ги сноси корисникот на 

земјиштето, со исклучок на 

трошоците за преместување на 

постојните инфраструктурни 

инсталации што пречат за изградба и 

користење на објектите изградени без 

согласност на надлежниот општински 
орган 

Трошоците за расчистување на 

градежното земјиште и 

геомеханичките испитувања ги сноси 
корисникот на земјиштето. Исто така 

корисникот на земјиштето е должен да 

ги надомести на општината порано 

направените трошоци за расчистување 
на градежната парцела. 

 

IV. ИЗВОРИ ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
И 

V. ТРОШОЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  ЗА  

УРЕДУВАЊЕ  НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 
 

 Програма за 

урбано планирање,  
Општина 

Чешиново-
Облешево во 2019 

година 

 

                                

ПРИХОДИ 

                      

1.  Средства од 

продажба на 
градежно 

земјиште 

 8.000.000,00 

2.  Средства од 

надоместок за 

уредување на 
градежно 

земјиште од 
корисници на 

земјиште за 
изградба на 

објекти  

       200.000,00 

                                                                       

Вкупно: 

8.200.000,00 

                             

                            
                          

РАСХОДИ 

 

1. Уредување на 

градежно 

земјиште 

1.000.000,00 

 -Експропријација 

на градежно 
земјиште 

 

 -Надзор на  
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изведбата на 

градежни објекти 

 -Геодетски услуги 

(протоколи, 

нумерички и 

ажурирани пологи) 

 

 -Геомеханички 

испитувања 

 

2. Уредување на 

простор во 
рурални подрачја 

300.000,00 

3. Пренамена на 

земјиште од 
земјоделско во 

градежно 

500.000,00 

4. Уредување на 

градежно 
земјиште 

(капитални 
трошоци) 

2.000 000,00 

 -Изработка на 
техничка 

документација 
-Изработка на 

проектна 
докумeнтација за 

инфраструктура 
Изработка на 

улици во дел од 
Урбан блок 4(мало 

стопанство – 
помегу улица 

М.Тито ,крак на 
улица Јоаким 

Крчовски , Јоаким 
Крчовски и ново 

проектирана улица 
бр „1“ 

-околчување 

обележување на 
улица со изработка 

на долен строј на 
патот кој се состои 

од следниве улици: 

1.Крак на улица 

Јоаким Крчовски со 
должина од околу  

Л=130м 
2.Улица бр „1“ со 

должина од 
околуЛ= 230 метри 

3.Улица бр „2“ со 
должина од околу 

Л=350м 
4.Улица бр„3“ со 

должина од околу 
Л=110м 

Сите се со ширина 
10м 

 

5.  Изградба на 

системи за 

водоснабдување 

40.000.000,00 

 -Изградба на 

водоснабдителен 
систем во 

с.Облешево, 

 

с.Чифлик, с.  

Чешиново и 
с.Улрци 

-Реконструкција на 

веке постоечки 

водоводи 

6. Изградба на 

системи за 
одведување и 

пречистување на 
отпадни води  

40.000.000,00 

 -Пречистителни 
станици 

-Изградба на 
фекални 

канализации на 
територија на 

општина за 
с.Спанчево,  дел од 

с.Облешево, 

с.Чифлик, 

с.Соколарци , 
с.Бање, с.Уларци и 

с. Теранци 

с.Бурилчево 

 

7. Изградба и 

реконструкција 
на локални 

патишта и улици 

13.000.000,00 

  ул.„Брегалничка“  

с.Бање, ул 
Христијан 

Тодоровски 
Карпош, ул.„Ристо 

Соколов, крак 1 
крак 2 и крак 3 на 

ул.Трајан Мицков 
во с.Кучичино, 

ул.Александар 
Македонски, крак 

на ул.Скопска, 
ул.крак на Маршал 

Тито и крак 1 и 
крак 2 на ул.Петре 

Иванов и ул. Крак 
на уил.Васил 

Главинов во 
с.Чифлик, Страшо 

Ербапче крак 1 и 
крак 2 и ул „7“ во 

с.Спанчево 
ул.Ристо Соколов 

с.Кучичино ул.Питу 

Гули, ул1ви Мај 
ул.Асном, и 

ул.Брака Ставреви 
во с.Облешево 

ул.Осоговска крак 
1 и крак 2 на Ѓорги 

Манов и ул Блаже 

Серафимов во 

с.Уларци 
ул.Богатин Вучков 

крак 1 и крак 2 во 
с.Теранци  
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 -Тампонирање на 

пат  
 

 -Реконструкција на 

улица  
 

8. Паркови и 

зеленила 

15.000.000,00 

 -Изградба на Екто 

Етно парк 
с.Соколарци 

-Изградба и 
реконструкција на 

Еко Етно парк 
с.Чешиново 

-Уредување на 
простори пред 

згради и 

реконструкција на 
зелени површини 

 

 -Подигнување и 
реконструкција на 

нови зелени 
површини 

 

9. Други комунални 
услуги 

50.000,00 

 -Рушење на 
бесправно 

изградени објекти 

 

 -Рушење на стари 

објекти склони на 
паѓање 

 

                                                        

Вкупно: 

111.850.000,00 

 
 

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 

 

 

-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 
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населените места  во Општина  

Чешиново -  Облешево ке се наплаќа 

надоместокот  за уредување како во 
населеното место III ЗОНА по 0,25 

евра за помошни објекти на 

земјоделско земјиште. 

 
-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                                            
0,3 

-балкони,тераси                                                                          
0,4 

-отворен наткриен простор                                                          

0,3 

 
 

3.Други објекти 
-катна гаража                                                                             

0,05 
-спортски покриени објекти                                                          

0,5            
-спортски откриени објекти                                                          

0,3    
-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 
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         6.За објектите од групата на 

класа на намени Б 5- 

угостителски и туристички 
комплеси,хотелски комплеси и 

одмаралишта, и за објекти од 

група на класи на намени А 4-

хотел, мотел, планинарски дом и 
ловен дом: 

 

 -сите простории      0,05 

            
7. За детски градинки , 

пензионерски домови и домови 

за стари лица  

 
            -сите простории       0,05    

  

Во новата корисна површина што ке 

се гради согласно заверена проектна 

документација не се пресметуваат 
површините на: 

 -инсталационите канали  

 -окната на лифтови 

 -окна на врати 
 -отворени паркиралишта 

 -подземни резервоари 

 -објекти заштитени како 

кулурно 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. 
 

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  помегу поткровје и кат.  

 

Во корисна поврашина не се 
пресметува површина на ѕидови и 

други 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 
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обезбедување на непречен пристап 

до градежната парцела од јавен пат, 

поставување на водоводна, 
канализациона (фекална и 

атмосферска), електрична, ПТТ и 

друга инсталација со приклучоци до 

градежната парцела.  
 Планирање, проектирање и 

изведување на инфраструктурата со 

која се уредува градежното земјиште 

се  врши според урбанистичките 
планови (Урбанистички планови за 

село , Урбанистички планови вон 

населено место и техничко 

урбанистичка документација). 
 За уредување на градежното 

земјиште инвеститорот плаќа 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште. 

За висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, се 

склучува  Договор за регулирање на 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 
форма, директно помеѓу корисникот 

на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 
документација и извод од 

урбанистички план и согласности.  

             Надоместокот за уредување 

на градежното земјиште се 

пресметува и ќе се наплатува од 
инвеститорите како за целосно 

уредено градежно земјиште, а 

целосното уредување на градежното 

земјиште општината ќе го изврши по 
исполнување на правните и 

техничките услови за тоа и 

обезбедување на материјални 

средства, односно  по изготвување 
на проектната документација за 

инфраструктурните објекти, 

изготвување и реализација на 

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 
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приход на општината кој се користи 

исклучиво наменски за уредување на 

градежното земјиште. 
 

          

VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА 

НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И 

ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

За висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, се 

склучува Договор за регулирање на 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 
форма, директно помеѓу корисникот 

на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 

документација и извод од 
урбанистички план и согласности.  

   Во случај кога опремувањето 

на градежното земјиште е завршено 

во претходниот период, за целосно 
уредено градежно земјиште, 

корисникот на земјиштето плаќа 

надоместок до висината на реалните 

трошоци за уредување-целосен 
надоместок. 

 Во случај кога градежното 

земјиште се доуредува (кога е 

изградена основната 

инфраструктурна мрежа, а на неа 
треба да се доизгради секундарна 

инфраструктурна мрежа) корисникот 

на земјиштето е должен да инвестира 

во нејзината изградба. 
 Во случај кога градежното 

земјиште делумно се уредува или 

воопшто не се уредува, корисникот 

на земјиштето плаќа надоместок до 
висина на трошоците за делумното 

уредување на земјиштето-делумен 

надоместок или воопшто не плаќа 

надоместок. 

   Надоместокот за уредување на 
градежно земјиште може да се 

наплатува и по принцип на одложено 

плаќање, на еднакви месечни рати.  

При наплатување на 
надоместокот за уредување на 

градежното земјиште во случај на 

легализација (каде има донесено 

УПС) на веќе изградени објекти 
плаќањето ќе се врши на 12 

(дванаесет) еднакви месечни 

рати, без оглед на висината на 

надоместокот.  
Во поглед на одложено 

плаќање, присилна наплата, 

каматата и застареноста на 

обврската за плаќање ќе се 

користи клаузулата од Договорот 
помеѓу Инвеститорот и Органот на 

Општината надлежен за 

уредување на градежно земјиште  

 
VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА 

ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ 

ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЗА ГРАДЕЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ  

Општината ја финансира 

изработката на УП за село, УП вон 

населено место и изработка на 
техничка документација за 

инфраструктурни објекти. 

Во изработката на претходно 

наведената документација може да се 
вклучат и заинтересирани правни и 

физички лица според важечката 

законска регулатива. 

 
IX. ДИНАМИКА НА 

ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  
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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, а ќе 

започне да се применува од 

01.01.2019 година. 
 

Бр.08-2661/1                      Совет на 
04.12.2018 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 2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.12.2018 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.09-2670/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2018 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. 61/04, 96/04, 
67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) i ~len 36 od 
Statutot na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo  ("Slu`ben glasnik na 
Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  br. 3/05 ), 
Sovetot na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo  na sednicata odr`ana na    25. 12. 

2018 godina, donese 
 

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

na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo za 2019 
godina 

          

^len 1 
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 Buxetot na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo  za 2019  godina (vo ponata-
mo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva 
spored odredbite na ovaa Odluka. 
 

^len 2 
 Buxetot na Op{tinata voobi~aeno 
se sostoi od tri dela i toa: Osnoven del, 
Poseben del i Del na razvojni 
potprogrami.  

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

^len 3 
 Korisnicite na sredstvata na 
Buxetot se dol`ni utvrdenite sredstva vo 
Buxetot da gi koristat namenski, 
racionalno i ekonomi~no. 
                                                             

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

^len 5 
Gradona~alnikot na op{tinata ja 

sledi realizacijata na planot na 
prihodite i drugite prilivi, rashodite i 
drugite odlivi na osnovniot Buxet. 
 Vo slu~aj koga o~ekuvanite prihodi 
i drugite prilivi na osnovniot Buxet se 
realiziraat na povisoko nivo od planot, 
Gradona~alnikot mo`e da izvr{i 
dopolnitelni otplati na  na glavnina i 
kamata na dolg. 

 Dokolku Gradona~alnikot oceni deka 
se neophodni pozna~ajni preraspredelbi na 
odobrenite sredstva so Buxetot ili deka 
realizacijata na prihodite i drugite 
prilivi zna~itelno otstapuvaat od planot, 
mu predlaga na Sovetot izmenuvawe i 
dopolnuvawe na Buxetot. 
 

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

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



Стр. 51 br.14                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            31.12.2018god. 

 

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

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. 
 

^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 
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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 Министерство 

за информатичко општество и администрација 

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. 

 
           ^len 19 

Buxetot na Op{tinata  ^e{inovo - 
Oble{evo  se izvr{uva od 01.01.2019  do 
31.12.2019  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 2019  godina. 

 
Бр.08-2593/1                      Совет на 
31.12.2018 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 

вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 

административните службеници 
во 2019 година 
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1.Ја  прогласувам Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 
административните службеници во 

2019 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
25.12.2018 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.09-2671/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на чл. 85 - 88 од 

Законот за административни 
службеници ( Сл. весник на РМ бр. 

27/14) и Одлуката на Владата на РМ 

за вредноста на бодот на 

административните службеници (Сл. 

весник на РМ бр. 223/16), Советот на 
општина Чешиново - Облешево, на 

својата седница од 25.12. 2018 

година, донесе: 

 
О Д Л У К А 

За утврдување на вредноста на 

бодот за пресметување на 

платите на административните 
службеници во 2019 година 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за 
пресметување на платите на 

вработените административни 

службеници во општина Чешиново-

Облешево во 2019 година изнесува 

76,8 денари. 
 

 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување а ќе 

започне да се применува почнувајки 

со пресметувањето на платата за 
месец Јануари 2019 година. 

 
Бр.08-2594/1                      Совет на 
31.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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