
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 16
Чешиново-Облешево

19.12.2019 година
Излегува по

потреба

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 контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територијата на Општина Чешиново-

Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2466/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 28, точка 3 од
Законот за заштита и благосотојба на
животните (Службен Весник на Република
Македонија бр. 149/14, 149/15 и 53/16),

Советот на општина Чешиново-Облешево
на седница одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на

бездомни кучиња на територијата на
Општина Чешиново-Облешево за 2020

година

I. ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат

активностите за третирање на бездомни
кучиња, условите,организацијата и обемот
на извршувањето , како и начинот на
финансирањето. За решавање на
проблемот поврзан со зголеменото
присуство на бездомни кучиња, односно за
контрола на нивниот број, од страна на
Светската здравствена организација за
заштита на животните и позитивните
законски прописи во Република
Македонија, единствено е можен хуманиот
начин на третирање на овие животни.
Хуманиот третман подразбира згрижување
и заштита на животните, но и заштита на
безбедноста и здравјето на граѓаните во
општината.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општата цел на Програмата е

определување на општи мерки и
активности што треба да се превземат на
територијата на општината за ефикасна
контрола и заштита на популацијата на
бездомни кучиња, како и третман согласно
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прописите од областа на ветеринарното
здравство и благосостојбата на
животните.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на програмата е

определување на мерки и активности што
треба да се превземат во 2020 година за
ефикасна контрола и заштита на
популацијата на бездомни кучиња и
начинот на постапување . Активностите
за хумано третирање на бездомни
кучиња-скитници на територијата на
Општина Чешиново-Облешево ќе
опфатат:

-заловување на кучињата,
-транспорт до прифатилиште,
-прием и преглед од доктор по

ветеринарна медицина,
-лабараториско испитување на

заразни болести согласно прописите од
областа на ветеринарното законодавство,
вклучувајќи испитување од болеста
лајшманиоза,

-ветеринарно медицински третман
на кучињата,овариохистеректомија и
орхиектомија,

-постоперативно сместување и
нега,

-вакцинација и дехелментација и
доколку е потребно лекување,

-обележување со микрочип,
-враќање на заловените кучиња на

реонот на нивно заловување или
вдомување на кучињата,

-еутаназија на кучињата согласно
прописите од областа на ветеринарното
здравство,

- едукација и подигнување на
јавната свест кај населението.

Општината ќе постапува и
благовремено ќе го извести избраниот
извршител на дејствијата по претходна
писмена или усна пријава од страна на
граѓаните и по сопствено утврдување дека

бројот на овие животни на територијата на
општината е значително зголемен.

IV. Престој во прифатилиште,
ветеринарно-медицински третман и
понатамошно постапување со
третираните кучиња

Заловените кучиња се
транспортираат до прифатилиште, кое е
регистрирано и има одобрување од
Агенцијата за храна и ветеринарство на
Република Македонија. Кучињата се
сместуваат во просториите за прием во кои
се врши набљудување на кучињата од
страна на докторот по ветеринарна
медицина кој врши преглед на заловените
кучиња и ги спроведува сите мерки
согласно закон и тој одредува кои од нив ги
исполнуваат критериумите за еутаназија.

Еутаназијата се врши:
-во согласност со важечките законски

прописи и наредби;
-кога животното е заболено од

заразна или паразитска болест која може
да се пренесе на други животни или луѓето,
животното е заболено од други болести кај
кои лечењето е долго и со несигурна
прогноза, тешко повредени животни
животни кои видливо страдаат или стари
изнемоштени животни;

-кога кучињата преставуваат
опасност кон луѓето или другите животни и

-кога кучињата поминале минимум
временски период потребен за исцрпување
на можноста за вдомување.

Медицински третман на здрави
кучиња се врши на следниот начин:

Сите клинички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво
кое е одобрено од Агенцијата за храна и
ветеринарство за ветеринарно-медицински
третман на бездомните кучиња од
прифатилиштето за што треба да се
поседува валиден склучен договор,
односно во посебен дел за оперативно и
болничко лекување во прифатилиштето
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доколку го поседува. Сите животни кои по
мислење на ветеринарен доктор ги
исполнуваат критериумите за операција
се оперираат-стерилизирааат. По
завршената операција и пост оперативно
опоравување животните се враќаат назад
во прифатилиштето, односново делот за
престој во прифатилиштето каде се врши
нивно редовно хранење и постојан надзор
од страна на обучени лица.

Прифатилиштето се одржува
согласно санитарно-хигиенските прописи:
боксовите во прифатилиштето редовно се
чистат, се врши дезинфекција и
дезинсекција, а по потреба и соодветна
дератизација на целиот простор.
Изведувачот на Програмата е должен да
склучи договор со овластен оператор за
нештетно отстранување на лешеви и нус
производи од животинско потекло, во
специјално изградена гробна јама на
соодветна комунална депонија,а исто така
ќе ги собира и транспортира
фекалиите/отпадот од прифатилиштето.
Непосредно при напуштање на
прифатилиштето кучињата се
вакцинираат против болеста беснило и се
третираат со средство против
ендопаразити и ектопаразити.
Третираните кучињата и обележани со
микрочип се враќаат на реонот на
заловување или се вдомуваат, а
вдомените се регистрираат во
ветеринарно информативниот систем.
Приоритет ќе се дава на вдомување на
животните.

V. Едукација и подигнување на
јавната свест кај населението

Подигнувањето на јавната свест е
клучна за справување и хуман третман на
кучињата скитници. Изведувачот на
Програмата е должен да обезбеди
комуникација со граѓани преку разни
форми на комуникација, да спроведува
едукативни и промотивни активнос ти за

подигнување на јавната свест за
постапување со бездомни кучиња, да
организира акции и настани за вдомување
на кучиња.

VI. Обем на активности
Програмата предвидува заловување

и третирање на 20  до  25 бездомни
кучиња годишно.

Активностите ќе се одвиваат по
потреба.

Овластено лице во  Општината
прима повици од граѓаните каде има
скитници и писмено по електронски пат го
известува економскиот оператор за  термин
на заловување.

По  повикот  во првате (дневни)
активности ќе се извршуваат редовните
увиди и контроли на прометните појаси,
согласно Програмата, но и ќе се
интервенира по повик од граѓани.

Во втората  (ноќна) работна
активност, во зависност од временските
услови, ќе се одвива доцна навечер или
рано наутро, при што се предвидува
контрола  и прифаќање  на  кучиња на веќе
обработените појаси и повторни
интервенции.

Во населените делови на
Општината Чешиново- Облешево
превидуваме да има околу 30  кучиња
скитници. Истите да минале третман во
прифатилиште  да се кастрирани,
микрочипувани, маркица жолта на увото и
околовратник. За истите кучиња се води
регистар, а од 2021  година  секоја година
планираме нивна   вакцинација –Беснило,
Дехелментизација и клинички преглед.

VII.Финансирање
Финансирање на Програмата се

врши од средствата предвидени со Буџетот
на Општина Чешиново- Облешево.

За предметна набавка се планирани
финансиски средства во вкупен износ до
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300.000,00 денари (триста илјади денари)
без пресметан ДДВ.

Плаќањето ќе се врши врз основа
на извршена реализација.

VIII.Извршител
Носител на активностите од оваа

Програма е Општината  Чешиново-
Облешево, врз основа на претходна
согласност на Советот на Општината
Чешиново- Облешевo. Извршител  ќе
биде избран годишно  на Јавен оглас
преку Јавни набавки согласно
позитивните законски происи.

IX.Надзор
Надзор над извршувањето на

Програмата врши Секорот за комунални
работи.

Инспекциски надзор врши
Секторот за инспекциски работи на преку
Општина Чешиново - Облешево
инспекторите за комунални работи.
Работата и активностите по  Програмата
е Општина  Чешиново- Облешево   и
еконoмскиот оператор и се под надзор и
на  Агенцијата за храна и ветеринарство.

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над извршувањето на

Програмата врши Секорот за комунални
работи во Општина Чешиново-Облешево.
За спроведените активности на терен,
изведувачот е должен да изготвува
квартални извештаи кои ќе бидат
доставени до Градоначалникот и ќе бидат
усвоени од Советот на Општина
Чешиново-Облешево.

Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на Општина
Чешиново-Облешево “.

Бр.08-2435/1                      Совет на
18.12.2019 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 16.12.2019
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.09-2465/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 2, став 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 9 и член
20, тарифен број 9 од истиот закон,
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден  16.12.2019
година ја донесе следната:

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

користење на улиците со патнички,
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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 01.01.2020
година.

Бр.08-2449/1                      Совет на
18.12.2019 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 16.12.2019
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.09-2464/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 22 од Законот за
Даноците на имот (Службен весник на
Република Македонија бр.61/2004, 92/2007,
102/2008, 53/2011, 84/2012, 188/2015,
154/2015, 192/2015 и 23/2016), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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)
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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
01.01.2020 година.

Бр.08-2448/1                      Совет на
18.12.2019 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 16.12.2019
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.09-2463/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 16 од Законот
за Даноците на имот (Службен весник на
Република Македонија бр.61/2004,
92/2007, 102/2008, 53/2011, 84/2012,
180/2013, 154/2015, 192/2015 и 23/2016),

Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
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 01.01.2020
година.

Бр.08-2447/1                      Совет на
18.12.2019 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
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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 16.12.2019
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.09-2462/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 16.12.2019 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за висина на стапките за наплата на

Данок на имот

1.Данок на имот се плаќа на
недвижен имот, освен за имот кој е
ослободен од плаќање во согласност со
Закон.

2.Стапката на данокот на имот од
точка 1 на оваа Одлука изнесува 0,10%.

3.Обврзникот на данокот на имот за
станбена зграда или стан, во кој живее со
членовите на семејството има право на
намалување на пресметаниот данок во
висина од 50% и изнесува 0,05%.

4.Одлуката влегува во сила со
денот на објавување во Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево, а

истата ќе започне да се применува од
01.01.2020 година.

Бр.08-2446/1                      Совет на
18.12.2019 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
16.12.2019 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.09-2461/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 16.12.2019
година ја донесе следната:
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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
денари;

-Деловни простории на физички
лица кои вршат дејност, а данокот го
плаќаат во паушален
износ.....................................500,оо денари;

-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
денари................................6.000,оо денари

3.Одлуката влегува во сила со
денот на  објавување во Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево, а
истата ќе започне да  се применува од
01.01.2020 година.

Бр.08-2445/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за 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 16.12.2019
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.09-2460/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 16.12.2019
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
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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 01.01.2020
година.

Бр.08-2444/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за 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
16.12.2019 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.09-2459/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 16.12.2019 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
усл....................................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 01.01.2020
година.

Бр.08-2443/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за наплата на комунални
такси за користење на музика во

јавните локали

1.Ја прогласувам Одлуката за
наплата на комунални такси за користење
на музика во јавните локали, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2458/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 16.12.2019
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 01.01.2020
година.

Бр.08-2442/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за утврдување на 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 16.12.2019
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.09-2456/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 Македонија
бр.62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011,
141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014,
199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016 и
71/2016), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
16.12.2019 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 01.01.2020
година.

Бр.08-2440/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто

приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Ноември 2019

година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Ноември
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2457/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за
месец Ноември 2019 година, изготвена од
страна на ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-2441/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Ноември 2019
година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за извршени
работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Ноември
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2455/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
16.12.2019 година, донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на

јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец

Ноември 2019 година

I
Се усвојува писмената Информација

за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Ноември 2019 година, изготвена од страна
на ЈПКД „Облешево“.
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II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-2439/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за спроведување на постапка
за јавно наддавање за издавање под

закуп на деловен простор сопственост
на општина Чешиново-Облешево во

село Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на
деловен простор сопственост на општина
Чешиново-Облешево во село Чешиново,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 16.12.2019 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.09-2454/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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

(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на

деловен простор сопственост на
општина Чешиново-Облешево во село

Чешиново

Член 1
Да се спроведе постапка за јавно

наддавање за издавање под закуп на
деловен простор , сопственост на општина
Чешиново-Облешево во село Чешиново,
Објект Културен дом во  с.Чешиново ,
евидентиран во Имотен лист бр. 1198 КО
Чешиново и тоа:

Дел 1 :
КП 4980 на адреса ул„Коста Рацин“

Бр.5 Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР, со
површина од  110 м2,

Дел 2 Сала :
КП  4980 на адреса ул„Коста Рацин“

Бр.5 Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР, со
површина од  110 м2,

Висината на вкупната почетна цена
на закупнината на јавното надавање да
изнесува 0,5% од проценетата вкупна
вредност за месечна закупнина на
деловните простории.

Член 2
Објектите да се издадат за период

од 5 (пет) години.
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата да се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2438/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за давање на Согласност за
згрижување на поголем број на деца во

воспитните групи од бројот на деца
утврден со Закон,

за воспитната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за згрижување на
поголем број на деца во воспитните групи
од бројот на деца утврден со Закон, за
воспитната 2019/2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2453/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 64 точка 5 од
Законот за заштита на децата (Службен
весник на Република Македонија бр.
23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015,
27/2016, 163/2017, 21/2018 и 198/2018),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член 21,
став 1, точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден
16.12.2019 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност за згрижување
на поголем број на деца во воспитните

групи од бројот на деца утврден со
Закон, за воспитната 2019/2020 година

Член 1
Се дава согласност на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за згрижување на
поголем број на деца во воспитните групи
од бројот на деца утврден со Закон, за
воспитната 2019/2020 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.08-2437/1                      Совет на
18.12.2019 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
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за усвојување на Програмата
за работа на ЈПКД „Облешево“ за  2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Програмата за работа на
ЈПКД „Облешево“ за  2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2450/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О  Д Л  У  К  А
За  усвојување на Програмата за

работа на ЈПКД „Облешево за  2020
година

Член 1
Се усвојува Програмата за работа на

ЈПКД „Облешево за  2020 година бр.01-
713/1 од 18.11.2019 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.08-2436/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Програмата за поставување на урбана
опрема на територијата на општина

Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Програмата за
поставување на урбана опрема на
територијата на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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
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Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2494/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 80 од Законот
за градење ( Службен весник на
Република Македонија бр 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12/ 144/12, 25/13,
79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14,
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15,
217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16 и 35/18), член 36 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на
Република Македонија бр 5/02) и член 21
став 1, точка 43 од Статутот на општина
Чешиново – Облешево (Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема

на територијата на општина Чешиново-
Облешево

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Co оваа Програма се утврдува

потребата и се уредуваат стандарди за
поставување на урбана опрема на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево и постапката за давање
согласност за поставување на урбаната
опрема.

Член2
Одредбите на оваа одлука не се

однесуваат на предвидените градежни

парцели согласно Детален урбанистички
план  (ДУП ) каде организација и
користење на просторот се врши согласно
планската и проектната документација
(пазар, училишта, автобуска станица,
трговски центри, индустриски објекти,
станбени и други јавни објекти).

Член 3
Одделни изрази употребени во оваа

Одлука се:
-Урбана опрема преставува опрема

која се поставува на градежно изградено и
уредено земјиште без притоа да се наруши
основната намена на просторот и
безбедноста на сообраќајот. Под урбана
опрема се смета опрема за продажба на:
билети за јавен превоз, весници, сувенири,
цвеќиња. сладолед потоа телефонски
говорници, автобуски постојки, типски
објекти за обезбедување на објекти на
органите на државната управа и
резиденцијалните објекти, јавни санитарни
јазли, тераси со и без настрешнци,
покриени и непокриени шанкови,
платформи за јавни манифестации,
самостоечки рекламни паноа, детски
игралишта, жардињери за цвеќе, фонтани,
чешми, клупи и корпи за отпадоци.

-Јавни пешачки површини се
плоштади, тротоари, пешачки улици и
други површини наменети за пешачко
движење предвидени со ДУП на град
Делчево.

-Слободна проодна површина е
дел од јавна пешачка површина наменета
исклучиво за пешачко движење и изнесува
минимум 150 см.

2.ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 4
Урбаната опрема ,со својот изглед и

форма не смее да го намали естетскиот и
општиот изглед на околината, а со
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вршењето на дејноста не смее да се
создава нечистотија,недозволена бучава
и лоша миризба.

Член 5
Урбаната опрема не смее да го

попречува пешачкото движење и треба да
се обезбеди непречен пристап до истата
односно да се обезбедат мин 120-150 см
слободна проодна површина.

Член 6
На јавните пешачки површини не

смеат да се поставуваат бариери во
просторот кои можат да го попречат
безбедносното движење на пешаците или
да го оневозможат движењето на лица со
хендикеп. Околу поставената урбана
опрема не смеат да се преземаат
градежни активности, ниту да се
поставуваат платформи, рампи или
слично.

Член 7
Co поставување на урбана опрема

не смее да се нарушува изгледот на
околниот простор, да се попречува
користење на јавните пешачки површини
или да се оневозможи пристап до
соседните згради.

Член 8
При поставување на урбана опрема

на јавни пешачки површини минималната
слободна проодна површина е дел од
јавна пешачка површина наменета
исклучиво за пешачко движење и
изнесува минимум 150 см

Член 9
Урбана опрема може да се постави

во пасивната пешачка зона од јавни
пешачки површини кои се со минимална
ширина од 3,50 м до 4,00 м за киоск или
од 1,50 м ширина за поставување на
корпи за отпад или жардињери.
Пасивната пешачка површина се

предвудува на минимално растојание од
0,80 м од рабникот на коловозот.

Член 10
Широчината на  слободна проодна

површина се мери  од ивицата на
коловозот .

Член 11
Поставување на урбана опрема не е

дозволено на делот од тротоарот во зоната
на свртување на улицата, така да на
раскрсници може да се постави урбана
опрема на минимум 10 м од пресечната
точка на двете регулациони линии.

Член 12
Во коридорот на Слободна проодна

површина минималната слободна височина
при поставување на рекламни понао,
информативни табли , настрешници и
тенди да изнесува минимум 3,20 м , а
чадори за сонце минимум 2,50 м.

Член 13
Времетраењето на користењето на

јавната пешачка површина може да биде:
дневно, месечно, сезонско за неколку
месеци, годишно и повеќе годишно но
најмногу за период од 5 години.

Член 14
Поставувањето на урбанта опрема

се врши на начин што нивното
поставување и отстранување треба да се
одвива на брз и лесен  начин без
оштетување на подлогата.

Член 15
После завршувањето на рокот за

користење на урбаната опрема корисникот
е должен да ја врати површината во
првобитна состојба..

3. ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА
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Член 16
Покрај основните услови од точка 2

на оваа Програма се утврдуваат и
подетални стандарди за одделни
елементи за урбана опрема и тоа:

1. Самостоечки рекламни паноа и
Информативни табли

-Самостоечките рекламни паноа се
поставуваат на пешачки зони и зелените
површини во профилот на
сообраќајницата, а во согласност со
Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата

-Информативните табли служат за
огласување, рекламирање и
имформирање на граѓаните , а можат да
бидат за јавна намена или за
комерцијална намена;

-Поставувањето на
информативните табли не треба да го
попречува нормалното одвивање на
пешачкиот и колскиот сообраќај;

- информативните табли може да
се поставуваат на следниот начин:

а) прицврстени табли на објекти за
огласување на културно уметнички,
спортски и други манифестации;

б) слободно стоечки, преносливи и
други табли-паноа од рекламен карактер и
друга содржина;

-Огласите и другите текстуални
објави може да се истакнуваат и на
рекламни витрини, рекламни столбови и
сл.

- Локација бр1 ( ознака во графички
прилог )

КП бр.5783/1 КО Облешево

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Имотен лист

 Основен проект  ( содржина и
фази во зависност од
комплексноста  на рекламното
пано или информативната
табла)

2.Клупи, фонтани и корпи за
отпадоци

-Клупите, корпи за отпадоци,
фонтаните и чешмите се поставуваат на
поголема јавна пешачка површина,
плоштад, поголеми пешачки патеки, на
автобуска станица, во паркови и на други
локации согласно елаборатот за
поставување на урбана опрема;

-Покрај клупите потребно е да има
обезбеден поплочен простор со димензии
1,00 м х1,20 м за луѓето со хендикеп;

-Корпи за отпадоци можат да се
постават како слободно стоечки или
прикачени на фасади на објекти или на
столбови за светилки.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички

план или урбанистичко
планска документација
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 Основен проект-
Ситуација со
обележана локација на
урбаната опрема со
размер и прилог од
моделот на опремата.

 И други документи
дефинирани во
Барањето.

3.Бини ( платформи)
- Бини ( платформи) се поставуваат

за време на одржување на спортски,
културно уметнички манифестации,
туристички, политички и сл.

-Поставувањето и отстранувањето
на истите треба да биде непосредно пред
и по завршувањето на манифестацијата
за временски период од 1 до 15 дена.

-Бините се поставуваат на
плоштади и на површини кои можат да
примат поголема група на граѓани.

-Предвидени локации за
поставување на бини за одржување на
културно- уметнички манифестации на
територијата на општината се :

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички

план или урбанистичко
планска документација

 Основен проект  (
содржина и фази во
зависност од
комплексноста  на
бината- платформата
,(опремата) со атест
или ревизија )

 И други документи
дефинирани во
Барањето.

4. Опрема за забава на деца и
детски игралишта

Опрема за забава за деца се
поставува по повод државни и верски
празници на места каде има доволен
простор за тоа, во близина на паркинг
простор, а јавната површина се дава на
краткотрајно користење до 30 дена.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Ревидиран основен проект  (
содржина и фази во зависност
од комплексноста  на
опремата и инсталациите)

 И други документи
дефинирани во Барањето.

5.Опрема за спортско рекреативни
активности

Опремата за спорт и реквизити за
детските игралишта се поставуваат на
градежно изградено земјиште за јавна
намена (парковско, заштитно зеленило и
зеленило за спорт и рекреација).

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема
со размер.

 Основен проект  ( содржина и
фази во зависност од
комплексноста  на опремата и
инсталациите)
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 И други документи
дефинирани во Барањето.

6.Паркинзи во функција на
објекти на органите на државната
управа и на објектите на општината

-Паркинзите ќе се поставуват
согласно потребите на општината, а типот
и локациите ќе се определува со посебен
елаборат.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема
со размер.

 Основен проект  ( содржина и
фази во зависност од
комплексноста  на опремата
и инсталациите)

4. ПОСТАПКА И СОГЛАСНОСТ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 17
Урбана опрема се поставува по

претходно добиено одобрение за
поставуање на урбана опрема кое го
издава Градоначалникот на општината.

Член 18
Урбана опрема за јавна употреба

се поставува врз основа на идеен и
одобрен елаборат. Елаборатот го
изготвува Општината или овластени
институции врз основа на стандардите
утврдени со оваа Програма.

Член19
Урбана опрема за комерцијална

намена се поставува врз основа на
изготвен и одобрен Основен проект

.Основниот проект го изготвува овластен
проектант по барање на корисникот кој
Бара поставување на урбана опрема. За
поставената урбана опрема за
комерцијална намена се плаќа надомест
според Законот за комунални такси.

5.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Општинските инспекции ќе вршат

надзор над спроведување на стандардите
и постапките за поставување на урбаната
опрема.

Член 21
Постојните сопственици и корисници

на урбана опрема на јавна пешачка
површина и пред угостителски објекти што
не ги исполнуваат стандардите утврдени со
оваа Програма се должни во рок од 6
месеци по влегувањето во сила на оваа
Програма да се прилагодат кон
стандардите на истата. Во спротивно
општинските служби ќе преземат мерки за
нивно отстранување на сметка на
сопственикот на објектот.

Член 24
Измена, дополнување,

прошируавање и промена  на оваа
програма може да се изврши како за
потребите на Општина Чешиново -
Облешево така и по иницијатива од
заинтересирани правни и физички лица,
согласно законска регулатива.

Член 25
Оваа Одлука влегува во сила

наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-2469/1                      Совет на
18.12.2019 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
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за давње на позитивно

мислење на Статутот на
ООУ „Климент Охридски“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
давње на позитивно мислење на Статутот
на ООУ „Климент Охридски“ Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 16.12.2019 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.09-2496/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 26 точка 4 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република Северна
македонија бр.161/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давње на позитивно мислење на

Статутот на ООУ „Климент Охридски“
Облешево

Член 1
Се дава Позитивно мислење на

Статутот на ООУ „Климент Охридски“

Облешево бр.01-416/1 од 26.11.2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на донесување а истата ќе се објави во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-2472/1 Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за давње на позитивно

мислење на Статутот на
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за давње
на позитивно мислење на Статутот на ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2495/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 26 точка 4 од
Законот за основно образование (Службен
весник на Република Северна македонија
бр.161/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
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одржана на ден 16.12.2019 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За давње на позитивно мислење на
Статутот на ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци

Член 1
Се дава Позитивно мислење на

Статутот на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци бр.01-539/1 од 28.11.2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на донесување а истата ќе се објави во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-2473/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Програмата за  изработка на
Урбанистички Планови , Урбанистичко

– Планска документација, и
урбанистичко проектна  документација

за 2020 година,на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Програмата за
изработка на  Урбанистички Планови ,
Урбанистичко – Планска документација, и
урбанистичко проектна  документација за
2020 година, на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе

на седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2493/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20 став 1,  од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен весник на Република
Македонија бр.199/2014, 44/2015, 193/2015,
31/2016, 163/2016, 64/2018 и 168/2018),
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 16.12.2019 година ја
донесе следната:

ПРОГРАМА
за изработка на  Урбанистички Планови ,
Урбанистичко – Планска документација,
и урбанистичко проектна  документација

за 2020 година,
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.
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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 2020 година на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево.

За секоја конкретна изработка или
измена и дополнување на Урбанистичките
планови предвидени во Програмата ќе
бидат донесени поединични Одлуки во
кои ќе бидат детално опишани податоците
и условите под кои ќе се спроведе
изработката, односно измените и
дополнувањата на УП.

II. АКТИВНОСТИ
Убанистички план за село
За селата на подрачјето на

Општина Чешиново-Облешево за кои
нема изработено урбанистички планови,
потребно е да се изработат урбанистички
планови за село согласно член 12 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен Весник на
Република Македонија бр.199/2014,
44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016,
64/2018 и 168/2018).

Во општина Чешиново-Облешево
за 2020 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. УПС за с. Облшево
–за одредени
блокови

самофинансира
ње

11. УПС за с. Чифлик –
за одредени
блокови

самофинансира
ње

12 УПС за с.
Чeшиново–за
одредени блокови

самофинансира
ње

Планови во постапка

1.
УП за с.Чифлик Центар за

Источно плански
регион

2. УП за с.Спанчево Афпзрр

ЛУПД Локална урбанистичка планска
документација
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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.Облешево

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Жиганци

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Бања

Буџет на општина

ЛУПД Локална урбанистичка планска
документација вo тек

ЛУПД за
пречистителна

станица на фекална
канализација за

с.Чифлик

Буџет на општина

ЛУПД Локална
урбанистичка планска
документација за
изградба на Е2
комунална

Финансирање од
физичко лице

супраструктура-
производство на
електрична енергија –
фотоволтаични
панели на КП бр.1563
м.в Прогон КО
Чифлик, општина
Чешиново-Облешево,
од страна на Стојан
Стефанов од
с.Чифлик

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.

Локална урбанистичка планска
документација

Со локална урбанистичка планска
документација може да се врши уредување
на просторот со определување на
градежна парцела вон плански опфат за
градби од втора категорија согласно
Законот за градење, освен за градби со
намена домување.

Секоја иницијатива за изработка на
Локална урбанистичка планска
документација ,поднесена од
заинтересирани правни и физички лица, ќе
биде разгледана, а прифатените предлози
ке се вградат во програмата за изработка
на урбанистички планови.
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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.

Архитектонско – урбанистички проекти

1.УПС с.Чешиново Буџет на
општина

2.УПС с.Облешево Буџет на
општина

3.УПС с.Чифлик Буџет на
општина

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,
163/2016, 64/2018 и 168/2018),
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 2020 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 01.01.2020 год.

Бр.08-2470/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина

Чешиново - Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Чешиново -
Облешево за 2020 година, на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2492/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка1
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр 5/2002) и  член 21 став 1 точка 8 од



Стр. 26 br.16                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 19.12.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Статутот на општина Чешиново
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново Облешево бр 6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на Општина Чешиново Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

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

на подрачјето на општина Чешиново -
Облешево за 2020 година

Оваа програма преставува
континуитет на превземените активности
за уредување на градежното земјиште од
претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведување
на урбанистичките планови и потребите
за планско уредување на просторот на
територијата на општина Чешиново
Облешево.

Со оваа Програма се уредува:
I.Просторот кој е предмет на уредување;
II.Обемот на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште;
III.Обемот и степенот на опремување на
градежно земјиште со објекти на
основната и секундарната инфрастукѕура;
IV.Изворите за финансирањена
Програмата;
V .Пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште;
VI.Висина на надоместокот за уредување
на градежно земјиште и неговата
распределба;
VII.Начин на распределба на средствата
за финансирање за 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 дукументација.

II. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
Под обем на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште се
подразбира:
II-1. Подготвителни работи и
II-2. Расчистување на градежното земјиште.

II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Под подготвителни работи се подразбира:
- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички
испитувања за градежни парцели каде ќе
се градат објекти од комуналната
инфраструктура.

II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Расчистувањето на градежното земјиште
на градежните парцели е со цел да се
изврши опремување на градежната
парцела со објекти од комуналната
инфраструктура.
Под расчистување на градежно земјиште
на градежната парцела се смета:
- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на
сопствениците кои живеат или вршат
дејност како физичко лице во објектите што
се уриваат.
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- Уривање на постојните градежни и други
објекти на градежното земјиште (градежна
парцела) и селидба на сопствениците со
пренесување на покуќнината и опремата,
уривање на објектите со транспорт на
материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМ  И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО
ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И
СЕКУНДАРНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА
Под обем на опремување на градежното
земјиште се подразбира изградба на
објекти на инфраструктурата, заради
непречен пристап до градежната парцела
од јавен пат поставување: водоводна,
канализациона (фекална и атмосферска),
нисконапонска електрична, 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;

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

III-3 Опремување со објекти од
комунална инфраструктура во
границите на градежната парцела:
- Уредувањето на градежното земјиште во
границите на градежната парцела со
комунална и сообраќајна инфраструктура и
партерно уредување го врши корисникот на
земјиштето(инвеститор).
- Проектирањето и изградбата на
инфраструктурната мрежа за висок напон,
друга инсталација и објекти, трафостаници
или учеството во нив, корисникот на
земјиштето го регулира согласно
енергетската согласност издадена од
Електростопанство - ЕВН.
- Доколку изградените објекти од
комуналната инфраструктура остануваат
во границите на градежната парцела на
корисникот и под објектите што ќе ги гради,
корисникот на земјиштето мора да побара
писмена согласност од надлежниот
општински орган, кој дава согласност по
мислење од соодветното комунално
претпријатие. Трошоците за заштита на тие
објекти ги сноси корисникот на земјиштето.
- Трошоците за преместување на
постојните објекти од комуналната
инфраструктура што пречат за изградба и
користење на објектите што ги сноси
корисникот на земјиштето, со исклучок на
трошоците за преместување на постојните
инфраструктурни инсталации што пречат
за изградба и користење на објектите
изградени без согласност на надлежниот
општински орган.
Трошоците за расчистување на градежното
земјиште и геомеханичките испитувања ги
сноси корисникот на земјиштето. Исто така,
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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
2020година.
ПРИХОДИ

1. Средства од
продажба на
градежно земјиште

12.300.000,00

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

100.000,00

3. Изградба на
системи за
водоснабдување
МЖСПП, МТВ,

Буџет на ЕЛС

18.000.000,00

4. Изградба на
системи за
одведување и
пречистување на
отпадни води
ЦРИПР, АФПЗРР,
МТВ и Буџет на ЕЛС

65.250.000,00

5. Изградба на
атмосферска
канализација
МЖСПП, БРР,
Буџет на ЕЛС

40.000.000,00

6. Изградба и
реконструкција на
локални патишта и
улици
МТВ, АФПЗРР, БРР,
Буџет на ЕЛС

18.000.000,00

7. Паркови и зеленила
АФПЗРР, Буџет на
ЕЛС

1.337.073,00

8. Други комунални
услуги
Буџет на ЕЛС

50.000.00

РАСХОДИ

1. Уредување на
градежно земјиште

3.000.000,00
-Експропријација на
градежно земјиште

1.000.000,00

-Надзор на
изведбата на
градежни објекти

500.000,00

-Геодетски услуги
(протоколи,
нумерички и
ажурирани пологи)

1.500.000,00

-Геомеханички
испитувања

2. Уредување на
простор во рурални
подрачја

5.400.000,00

3. Пренамена на
земјиште од
земјоделско во
градежно

1.000.000,00

4 Уредување на
градежно земјиште
(капитални
трошоци)

2.500.000,00

-Изработка на
техничка
документација
-Изработка на
архетектонски
урбанистички
проекти
-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



Стр. 29 br.16                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 19.12.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Сите се со ширина
10м

5. Изградба на
системи за
водоснабдување

18.000.000,00

-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

65.250.000,00

-Изградба на
фекални
канализации на
територија на
општина Чешиново-
Облешево:
-за дел од
с.Спанчево со
пречестителна
станица , -фекална
канализација на дел
од с.Облешево, -
пречестителна
станица во с.Чифлик,
-фекална
канализација  со
пречестителна
станица во
с.Соколарци,
-фекална
канилазиција во
с.Бање,
- фекална
канализација во
с.Уларци ,
-фекална
канализација за с.

Теранци,
-фекална
канализација во
с.Бурилчево

7. Изградба на
атмосферска
канализација  во:
с.Облешево,с.Чифли
к , с.Чешиново,
Уларци,
с.Соколарци,
с.Теранци, с.Бања,
с.Жиганци
с.Бурилчево

40.000.000,00

8. Изградба и
реконструкција на
локални патишта и
улици

18.000.000,00

-Изградба на
Локален пат
Кучичино-Чифлик
-Изградба на
Локален пат
Чешиново-Чифлик
-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
Облешево - бања
-Реконструкција на
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локален пат
Чешиново-Спанчево
-Реконструкција на
локален пат
Чешиново-
Соколарци

Бање:ул.„Сремска“.

Чешиново: „ул
Христијан
Тодоровски“
Карпош“,
ул„Александар
Македонски“ ,
ул„Скопска“ ,
ул„Ристо Симионов“,
ул„ Маршал Тито“

Кучичино: ул„Гичо
Стојчев“, ул„Трајан
Мицков“
Уларци: ул„Горѓи
Манов“ и ул„Блаже
Серафимов“

Облешево: ул„Питу
Гули“ ,ул„1-Ви Мај
“,ул„Едвард Кардељ“
и ул“Брака Ставреви“
Спанчево: „Страшо
Ербапче“  и ул„7“
Соколарци:
ул„Осоговска “  и
ул„Лазар Манов“
Чифлик: ул„Маршал
Тито “, ул„Петре
Иванов“ и ул „Васил
Главинов“
-Тампонирање на пат
-Реконструкција на
улица

9. Паркови и зеленила 1.337.073,00
-Уредување на
простори пред
згради и
реконструкција на
зелени површини
-Подигнување и
реконструкција на
нови зелени
површини

10
.

Други комунални
услуги

50.000,00
-Рушење на
бесправно изградени
објекти

-Рушење на стари
објекти склони на
паѓање

Вкупно:
155.037.073,0

0
ПРИХОДИ

155.037.073,0
0

РАСХОДИ

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА
Наплатата на надоместокот за уредување
на градежно земјиште ќе се пресметува по
зони и тоа по населени места:

I. Зона-Чешиново,Облешево, Чифлик и
Уларци
II. Зона-Соколарци,Спанчево,Бања
Теранци , 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
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Г)Селско стопански објекти

I. Зона  1.0 Евра x 61=61,0ден/м2
II. Зона 0.5  Евра x 61=31,0ден/м2
III.Зона 0.25 Евра x 61=15,0дем/м2

Д)Административни објекти

I. Зона  3 Евра x 61=183ден/м2
II. Зона  2 Евра x 61=122ден/м2
III.Зона  1 Евра x 61=61дем/м2

Ѓ)Времени објекти

I. Зона  20 денари од м2-месечно
II. Зона  15 денари од м2-месечно
III.Зона  10 денари од м2-месечно

За  уредување градежно земјиште надвор
од опфатот  на населените места  во
Општина  Чешиноцво - Облешево ке се
наплаќа надоместокот  за уредување како
во III ЗОНА по 0,25 евра за помошни
објекти на земјоделско земјиште.

-Начин на пресметување на Нето
Корисна Површина (НКП)

Во  услови кога не се реализираат
објектите на комуналната
инфраструктура,согласно степенот на
планирана уреденост, трошоците за
уредување на градежно земјиште се
пресметуваат врз основа на новата
корисна поврашина што ќе се гради која е
збир на нето поврашините на подовите на
сите простории во објектот,согласно
заверен основен проект и анекс на
основниот проект помножен со следниве
коефициенти:

1.Станбени објекти

-станбени простори,
-станбени простории со
висина до 2.50м
поткровен простор
-лоѓија затворена од три
страни
-подлоѓија затворена од две
страни
-балкони, тераси
-заеднички проодни
тераси,пасажи
-помошни простории,остава
за гориво
котлара, визба
-трафостаница од 35Кв во
објектот и
надвор од објектот
-складишен простор и
заеднички
комуникации
-стражарници, управител,
простории за
одмор
-паркиралошта и гаражи

1,0
0,2

0,4
0,3
0,2
0,2
0,3

0,3

0,3

0,5

0,1

2.Деловни, јавни и производни објекти
-простории
-магацини
-помошни простории,остава за
гориво,котлара
-трафостаница до 35 Кв во објект и
надвор од објектот
-складишен простор и заеднички
комуникации
-паркиралишта и гаражи
-лоѓија затворена од три страни
-подлоѓија затворена од две страни
-балкони,тераси
-отворен наткриен простор

1,0
0,5
0,3
0,4
0,5
0,1
0,5
0,3
0,4
0,3
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3.Други објекти
-катна гаража
-спортски покриени објекти
-спортски откриени објекти
-бензински пумпи,гасни станици
и гасни станици и базни
станици за 50% oд поврашина
на локација
-отворени пазаришта  за 30%
од поврашината на локција
-базени
-трафостаница над 35 Кв

0,05
0,5
0,3
1,0
1,0

0,2
1,0

4.За објектите од група  на класи на
намена Г- производство, дистрибуција
и сервиси:

-Г1 тешка и загадувачка индустрија
0,05
-Г2 лесна и незагадувачка индустрија
0,05
-Г3 сервиси
0,05
-Г4 стовариште
0,05

5.За бензнска пумпна станица и нејзини
придружни содржини
(продавници,кафетерии и
ресторани,авто сервиси,авто салони,
помошни простории)

-продажни простории на бензинските
пумпни станици              1,0
-услужни простории на бензинските
пумпни станици                1,0

6.За објектите од групата на класа на
намени Б 5- угостителски и туристички
комплеси,хотелски комплеси и
одмаралишта, и за објекти од група на
класи на намени А 4-хотел, мотел,
планинарски дом и ловен дом:
-сите простории      0,05

7. За детски градинки ,пензионерски
домови и домови за стари лица
-сите простории       0,05

Во новата корисна површина што ке се
гради согласно заверена проектна
документација не се пресметуваат
поврашините на:
-инсталационите канали
-окната на лифтови
-окна на врати
-отворени паркиралишта
-подземни резервоари
-објекти заштитени како културно
наследство

За објектите од групата на класа на намена
Б5- со височина над 32 ката , висината  на
трошоците за уредување на градежното
земјиште се пресметуваа на 27% од вкупно
пресметаната површина
За агро берзи и откупно дистрибутивни
центри или пазари, висината на трошоците
за уредување на градежното земјиште се
пресметува на 50% од вкупно
пресметаната површина.

Подрум-претставува ниво на објектот кој е
целосновкопан во земјата или цоклето на
приземјето е од 1м над теренот, а кај
закосените 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 или друга 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
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се пресметува надоместок  измегу
поткровје и кат.

Во корисна поврашина не се
пресметува поврашина 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 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
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приклучување на инфраструктурните
објекти инвеститорите ги договараат со
субјектите кои стопанисуваат со истите.

Средствата од надоместокот за
уредување на градежното земјиште се
приход на општината кој се користи
исклучиво наменски за уредување на
градежното земјиште.

VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за
уредување на градежно земјиште, се
склучува Договор за регулирање на
надоместок за уредување на градежното
земјиште во писмена форма, директно
помеѓу корисникот на земјиштето од една
страна и Општината од друга страна, по
доставена заверена проектна
документација и извод од урбанистички
план и согласности.
Во случај кога опремувањето на
градежното земјиште е завршено во
предходниот период, за целосно уредено
градежно земјиште, корисникот на
земјиштето плаќа надоместок до висината
на реалните трошоци за уредување -
целосен надоместок.
Во случај кога градежното земјиште се
доуредува (кога е изградена основната
инфраструктурна мрежа, а на неа треба
да се доизгради секундарна
инфраструктурна мрежа) корисникот на
земјиштето е должен да инвестира во
нејзината изградба.
Во случај кога градежното земјиште
делумно ќе се уредува или воопшто не се
уредува, корисникот на земјиштето плаќа
надоместок до висината на трошоците за
делумното уредување на земјиштето -
делумен надоместок или воопшто не
плаќа надоместок.

Надоместокот за уредување на градежно
земјиште може да се наплатува и по
принцип на одложено плаќање, на еднакви
месечни рати.

При наплатување на надоместокот за
уредување на градежното земјиште во
случај на легализација (каде има
донесено УПС) на веќе изградени
објекти плаќањето ќе се врши на 12
(дванаесет) еднакви месечни рати, без
оглед на висината на надоместокот.
Во поглед на одложено плаќање,
присилна наплата, каматата и
застареноста на обврската за плаќање
ќе се користи клаузулата од Договорот
помеѓу Инвеститорот и Органот на
Општината надлежен за уредување на
градежно земјиште .

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА
НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Општината ја финансира изработката на
УП за село,УП вон населено место и
изработка на техничка документација за
инфраструктурни објекти.
Во изработката на претходно наведената
документација може да се вклучат и
заинтересирани правни и физички лица
според важечката законска регулатива.
IX. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
Динамиката на извршувањето ќе зависи од
остворените правни и технички услови,
како и од приливот на средствата од
надоместокот за уредување на градежното
земјиште и другите средства.
Опремувањето на земјиштето се врши по
добивање на  Одобрение за градење на
објекти од комуналната  инфраструктура.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
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1. За спроведување на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на општина
Чешиново - Облешево.
2. Градоначалникот на општина Чешиново
- Облешево е должен за
прераспоредувањето на средствата на
работите од една во друга позиција во
износ до 5 % да го информира Советот на
општина Чешиново - Облешево, а за
поголемо прераспоредување на средства
одлука мора да донесе Советот на
општина Чешиново - Облешево.
3. Оваа Програмата влегува во сила,
наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен гласник на Oпштина
Чешиново - Облешево.

Бр.08-2471/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за висина на тарифа за

истакнување на реклама,
објава и огласи на јавни места

1.Ја прогласувам Одлуката за
висина на тарифа за истакнување на
реклама, објава и огласи на јавни места,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 16.12.2019 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.09-2491/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 2, член 3 и член
20 од Законот за комунални такси (Службен
весник на Република Македонија
бр.61/2004, 92/2007, 123/2012, 154/2015 и
192/2015), а во согласност со член 3 став 1
точка 4 од истиот Закон, Тарифен број 4,
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за висина на тарифа за истакнување на
реклама, објава и огласи на јавни места

Член 1
За истакнување на реклама, објава и

огласи на јавни места се плаќа комунална
такса и тоа:

До 7 (седум) дена
...........................800,00 денари
(осумстотини денари);

До 30 (триесет)
дена.................1.300,00 денари (илјада и
триста денари);

До 1 (една) година .............1.600,00
денари (илјада и шестотини денари).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на објавување во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево, а истата ќе
се применува од 01.01.2020 година.

Бр.08-2474/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
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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 усвојување на Извештајот
за реализација на Програмата за

контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територија на општина

Чешиново-Облешево за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територија на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2490/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево  на

седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за

реализација на Програмата за контрола
на популацијата на бездомни кучиња на

територија на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година

Член 1
Се усвојува Писмениот Извештај за

реализација на Програмата за контрола на
популацијата на бездомни кучиња на
територија на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година бр.08-456/1 од
18.02.2019 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.2/2019).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2475/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за измена на Одлуката за

утврдување на висина на вредност на
бодот за пресметување на платите на

вработените во Јавното Претпријатие за
Комунални Дејности „Облешево“,

Облешево, за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измена на Одлуката за утврдување на
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висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените
во Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, Облешево, за 2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2489/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 88 точка 3 од
Законот за административни службеници
(Службен весник на Република
Македонија бр.27/2014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002), член
21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за измена на Одлуката за утврдување

на висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на

вработените во Јавното Претпријатие
за Комунални Дејности „Облешево“,

Облешево, за 2019 година

Член 1
Во член 1 од Одлуката за

утврдување на висина на вредност на
бодот за пресметување на платите на
вработените во Јавното Претпријатие за
Комунални Дејности „Облешево“,
Облешево, за 2019 година бр.08-228/1 од
30.01.2019 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.1/2019)
вредноста на бодот од 48,6 денари за еден
бод се заменува со 58,8 денари за еден
бод.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2476/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за давање на Согласност за
утврдување на тарифа за снабдување

со вода за пиење за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за утврдување на
тарифа за снабдување со вода за пиење за
2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2488/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 од Законот
за утврдување на водни услуги (Службен
весник на Република Македонија
бр.7/2016), член 21, став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за снабдување
со вода за пиење за 2020 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење во општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, во
висина од 20 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2477/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за давање на Согласност за
утврдување на тарифа за собирање и

одведување на урбани отпадни води за
2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за утврдување на
тарифа за собирање и одведување на
урбани отпадни води за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2487/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на водни услуги (Службен
весник на Република Македонија
бр.7/2016), член 21, став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:
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О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води за

2020 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани
отпадни води во општина Чешиново-
Облешево за 2020 година, во висина од
10 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2478/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за поништување на Одлуката
за преотстапување на трајно

користење без надоместок на Трактор
542 и Тракторска приколица ST 980-88,

на ЈПКД „Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
поништување на Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на Трактор 542 и Тракторска
приколица ST 980-88, на ЈПКД
„Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на

седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2485/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За поништување на Одлуката за

преотстапување на трајно користење
без надоместок на Трактор 542 и

Тракторска приколица ST 980-88, на
ЈПКД „Облешево“

Член 1
Се поништува Одлуката за

преотстапување на трајно користење без
надоместок на Трактор 542 и Тракторска
приколица ST 980-88, на ЈПКД „Облешево“
бр.08-2270/1 од 25.11.2019 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.15/2019) со што истата не
произведува никакво правно дејство.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2481/1 Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за преотстапување на трајно
користење без надоместок на Трактор
542 и Тракторска приколица ST 980-88,
на МПЦ, манастир Св.великомаченик

Пантелејмон, с.Пантелеј Кочани

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на Трактор 542 и Тракторска
приколица ST 980-88, на МПЦ, манастир
Св.великомаченик Пантелејмон,
с.Пантелеј Кочани, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2486/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 1, став 2 а во
врска со член 44 од Законот за користење

и располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост (Службен весник на Република
Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15,
190/16 и 21/18), член 21, став 1, точка 43 и
член 107 од Статутот на општина
чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
16.12.2019 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно користење

без надоместок на Трактор 542 и
Тракторска приколица ST 980-88, на
МПЦ, манастир Св.великомаченик

Пантелејмон, с.Пантелеј Кочани

Член 1
На  МПЦ, манастир

Св.великомаченик Пантелејмон, с.Пантелеј
Кочани се преотстапува на трајно
користење без надоместок Трактор 542 и
Тракторска приколица ST 980-88.

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на
овој член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на движната
ствар, склучен помеѓу Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево и
Митрополитот Брегалнички г-н, г-н
Иларион.

Член 2
Составен дел на Договорот да бидат

документи кои ги поседува општината во
врска со движната ствар од член 1 став 1
на оваа Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
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објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2479/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за реконструкција на сала
(просторија) за склучување на бракови
и купување на канцелариски мебел за

опремување на  истата

1.Ја прогласувам Одлуката за
реконструкција на сала (просторија) за
склучување на бракови и купување на
канцелариски мебел за опремување на
истата, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2019
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.09-2484/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 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), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и

Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
16.12.2019 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За реконструкција на сала (просторија)

за склучување на бракови и купување на
канцелариски мебел за опремување на

истата

Член 1
Да се пристапи кон изведување на

градежни работи за реконструкција на сала
(просторија) за склучување на бракови,
лоцирана во стар Културен дом во
с.Облешево КП 5633/1 КО Облешево.

Да се изврши набавка на
канцелариски мебел за опремување на
просторијата од став 1 на овој член (
столици, маса и слично).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2480/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за усвојување на Табеларен
Преглед за утврдување на на просечни

цени за пресметување на пазарна
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вредност на земјоделско земјиште
изразени во табели по групи на

катастарски општини, катастарски
култури и класи, за единица површина

(1 декар) изразена во евра

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Табеларен Преглед за
утврдување на на просечни цени за
пресметување на пазарна вредност на
земјоделско земјиште изразени во табели
по групи на катастарски општини,
катастарски култури и класи, за единица
површина (1 декар) изразена во евра, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2019 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.09-2483/1        Општина Чешиново-Облешево
18.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 5 од Законот за
Даноците на имот (Службен весник на
Република Македонија бр.61/2004,
92/2007, 102/2008, 53/2011, 84/2012,
188/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Табеларен Преглед за

утврдување на на просечни цени за
пресметување на пазарна вредност на

земјоделско земјиште изразени во
табели по групи на катастарски

општини, катастарски култури и класи,
за единица површина (1 декар)

изразена во евра

Член 1
Се усвојува Табеларен Преглед за

утврдување на на просечни цени за
пресметување на пазарна вредност на
земјоделско земјиште изразени во табели
по групи на катастарски општини,
катастарски култури и класи, за единица
површина (1 декар) изразена во евра кој е
составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување, а Табеларниот
преглед од член 1 на оваа Одлука ќе
започне да се применува од 01.01.2020
година.

Одлуката да се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-2482/1                      Совет на
18.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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