
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 20
Чешиново-Облешево

18.12.2020 година
Излегува по

потреба

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 поттикнување и
унапредување на еднаквите можности на

мажите и жените на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
поттикнување и унапредување на еднаквите
можности на мажите и жените на територија
на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1860/1 Општина Чешиново-Облешево
17.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 став 1 од
Законот за еднакви можности на мажите и
жените  (Службен весник на Република
Македонија бр.66/2006, 166/2014 и 150/2015) и
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина

Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 16.12.2020 година донесе:

П Р О Г Р А М А
за поттикнување и унапредување на

еднаквите можности на мажите и жените на
територија на општина Чешиново-Облешево

за  2021 година

Вовед
Согласно член 16 од  Законот за

еднакви можности на мажите и жените
(Службен весник на Република Македонија
бр.66/2006, 166/2014 и 150/2015), Единиците на
Локалната Самоуправа се должни да ги
утврдуваат и унапредуваат еднаквите
можности и да го почитуваат принципот на
еднакви можности при усвојување на мерки и
активности кои се потребни за воспоставување
на еднакви можности меѓу половите.

(1) Единиците на локалната самоуправа
за постигнување на целите на овој закон, во
рамките на своите надлежности се должни да
го почитуваат принципот на еднакви можности
и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите
можности на жените и мажите преку
преземање на општи и посебни мерки од
членовите 5, 6 и 7 од овој Закон и да
изработуваат годишен план во кој ќе ги утврдат
општите и посебните мерки.

(2) Единиците на локалната самоуправа се
должни во рамките на своите стратешки
планови и буџети да го икорпорират принципот
на еднакви можности на жените и мажите; да ги
следат ефектите и влијанието на нивните
програми врз жените и мажите и да
известуваат во рамките на своите годишни
извештаи и да учествуваат во подготвувањето
на Стратегијата за родова еднаквост во делот
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кој се однесува на единиците на локалната
самоуправа.

(3) Органите на единиците на
локалната самоуправа при донесувањето на
развојни планови и други акти и одлуки, се
должни да ги разгледуваат и да ги земат
предвид предложените мерки и активности од
страна на комисијата за еднакви можности на
жените и мажите и координаторот за еднакви
можности на жените и мажите .

(4) Органите на единиците на
локалната самоуправа се должни да
соработуваат со здруженијата на
работодавачите, синдикатот, невладините
организации и здруженија активни на полето
на еднаквите можности со цел да обезбедат
предлози и мерки за постигнување на целта
на Законот.

(5) Единиците на локалната
самоуправа се должни да формираат
комисија за еднакви можности на жените и
мажите, како постојно тело со одлука на
советот на единицата на локалната
самоуправа, а нејзиниот состав, надлежности,
задачи и обврски се утврдуваат со статутот на
единицата на локалната самоуправа.

I.Мерки и Активности
-Комисијата за еднакви можности на

мажите и жените при општина Чешиново-
Облешево ке соработува со здруженијата на
работодавачите, синдикатот, невладините
организации и здруженија на граѓани активни
на полето на еднаквите можности со цел да
обезбедат предлози и мерки за постигнување
на целта на Законот.

-Комисијата за еднакви можности од
ставот (5) на овој член: -ке дава мислење во
однос на материјалите и предлозите за
седниците на Советот и мислењето ќе го
доставува до Советот на разгледување;

-Ке учествува при креирањето и
донесувањето на стратешките документи,
особено при креирањето и донесувањето на
Стратегијата за развој на единицата на
локалната самоуправа, донесувањето на
буџетот на единицата на локалната
самоуправа, Статутот, Програмата на Советот
и др.

-Идентификува и дава предлози за
начините на инкорпорирање и формализирање
на принципот на еднакви можности во работата
на органите на единицата на локалната
самоуправа и општинската администрација;

-Ке се грижи за доследно спроведување
на одредбите од Законот за еднакви можности
на жените и мажите и други закони од областа
на еднаквите можности и не -
дискриминацијата, предлагајќи му на Советот
мерки и активности во насока на унапредување
на еднаквите можности врз основа на анализа
на утврдените состојби во областите во
надлежност на единицата на локалната
самоуправа.

-Насоките и мерките за постигнување на
целите ќе бидат насочени во посебни области
на општествениот живот пред се во областа на
вработувањето, социјалната сигурност и
здравствената заштита, образованието,
семејните односи и застапеноста на жените и
мажите во јавниот живот.

-Комисијата со цел да ја зголеми
родовата рамноправност ќе организира
трибини, семинари, работилници, ќе промовира
пропаганден материјал и информациски
кампањи со изработка на флаери  во соработка
со женските невладини организации.

-Комисијата ќе се заложи за отварање
на канцеларија со одредување на
админисатративно лице, техничка опрема на
канцелариите со отварање на СОС телефон.

-Комисијата ќе ја промовира родовата
рамноправност на локално ниво.

II. Цели
-Охрабрување на жените за

пријавување на семејното насилство како и
насилство за време на работа.

- Човечките права-недискриминација
-Жената и одлучувачките процеси во

локалната заедница -
Подигање на свеста за грижа на жената на
сопственото здравје

-Подобрување на информираноста кај
младите за заштита од несакана бременост и
инфективни заболувања.

-Изготвување на основни статистички
податоци за економско-социјална положба на
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жените на територијата на општина
Чешиново-Облешево

-Родово одговорно буџетирање
-Јакнење на капацитетите/едукација на

КЕМ, советниците од советот на општината,
општинска администрација, образовни
институции(како и други чинители во
општествениот живот)

-Интезивирање и проширување на
соработката со НВО од областа на еднаквите
можностите

III.Задачи:
- Одржување на трибини и предавања
- Формирање на женски НВО
-Одржување на состаноци со сите

претставници на женските форуми од
политичките партии со цел на поттикнување
на учество и зголемување на вклученоста на
жените во јавниот живот

-Обезбедување финансиска подршка
преку вработување на жени и жени самохрани
мајки.

-Организирање на трибини и
работилници за подигање на јавната свест за
социјално вклучување на самохраните лица
во општествениот живот.

-Обезбедување на субвенционирано
доделување на социјални станови.

IV.Јавност
Во врска со предложените мерки и

активности на Комисијата за родова
рамноправност, граѓаните на општина
Чешиново-Облешево ќе бидат информирани
преку средствата за јавно информирање.

На Web-страната

V.План за акција
Комисијата ќе се состанува на секои

три месеци со цел да се направи преглед на
спроведените активности во периодот што
изминал, и превземање на мерки за наредни
активности.

Комисијата на крајот на годината ќе
достави финален извештај за својата работа
до Советот на општината.

VI.Буџет
Работата на Комисијата ќе биде

финансирана од Буџетот на општината и разни
општи и тековни донации.Вкупно обезбедени
финансиски средства од Буџетот на
општината...... 30.000,00денари

-Одржување на трибини за потикнување
свеста кај жените за заштита од семејно
насилство како и едукација за навремено
информирање до социјалните установи и МВР
– 7000,00денари

-Трибина и едукација на жените од
малигни заболувања како и рано откривање на
рак на дојка и матка –5000,00 денари.

-Трибина за малолетна
деликвенција(разни пороци кај младите, како
алкохол,дрога идр,).- 5000,00денари.

-Работилници – 4000,00денари
-Учество во проекти за наведените

случаи – 5000,00денари
-Печатење на флаери и др.потребни

материјали за трибини и работилници. –
2000,00денари.

-Други тековни трошкови –
2000.00денари.

VII. Завршни Одредби
Програмата влегува во сила со денот на

нејзиното донесување, а истата ке се објави во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1854/1 Совет на
17.12.2020 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 јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2021

година

1.Ја прогласувам Програмата за јавни
работи на територија на општина Чешиново-
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Облешево за 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1859/1 Општина Чешиново-Облешево
17.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 21 став 1 точка 11
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 16.12.2020 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
ЗА 2021 ГОДИНА

I. Вовед
Општина Чешиново-Облешево се наоѓа во

најнискиот рамничарски предел од Кочанско
Поле, во средното сливно подрачје на река
Брегалница. Зафаќа простор од 133,5 км2.
Општината зазема средишна позиција помеѓу
поголемите градски општини Кочани, Штип и
Пробиштип. Преку главната сообраќајница
Штип-Кочани-Делчево, општината се поврзува
со Република Бугарија.

Општинскиот центар е с.Облешево а во
склоп на општината се и следните населени
места: Чешиново, Чифлик, Соколарци,
Спанчево, Теранци, Жиганци, Бања,
Кучичино, Бурилчево, Уларци, Новоселани,
Лепопелци и Врбица. Општината брои 7.490
жители (попис 2002 година) од кои 45,6 % се
активно население. Во општината претежно
живее македонско население со сосема мал
процент на влашко население. Густината на
населението изнесува 49,7 жители на 1км2.

Миграцијата село-град последните години е
доста опадната

II. Што предвидува програмата
Работите од јавен интересво Општина

Чешиново-Облешево ги врши Јавното
Претпријатие за Комунални Дејности
„Облешево“ со седиште во с.Облешево.

Во овие работи спаѓаат:
 Собирање, транспортирање и

депонирање на комунален цврст
отпад од населението на уредени
депонии;

 Одржување на јавна чистота во
општината, под што се подразбира
чистење (миење и метење) на јавни
и сообраќајни површини, одржување
на пешачки патеки, детски
игралишта, отворени одводни
канали, како и чистење на снегот во
зимски уаслови;

 Одржување и користење на паркови,
зеленило, водни и рекреативни
површини, под што се подразбира
подигање, одржување и користење
на зелени површини, садење на
ниска и висока вегетација и слично;

 Одржување на улична сообраќајна
сигнализација и други
инфраструктурни објекти од локално
значење, под што се подразбира
нивно редовно инвестиционо и
зимско одржување;

 Одржување на јавно осветлување,
под што се подразбира промена на
прегорени сијалици и слично;

 Одржување  на сточниот и зелениот
пазар во Облешево;
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 Сечење и складирање на огревно
дрво на јавни и сообраќајни
површини;

 Одржување на гробиштата во сите
населени места;

 Водоснабдување;

 Одведување и пречистување на
отпадни води, под што се
подразбира прифаќање на отпадни
води од куќниот приклучок на
дворната канализациона мрежа,
одведување со улична
канализациона мрежа,
пречистување и испуштање во
реципиенд, како и чистење на
септички јами.

Работите кои се планираат да бидат
реализирани со Програмата за јавни работи
се следните:

 Одржување на локалните
патишта и дел од
Магистралниот пат А3 кој
поминува низ с.Облешево

 Одржување на паркови и
зеленило

 Одржување, чистење на
пазарот

 Чистење на постоечки депонии

 Одржување, чистење на
гробиштата во сите населени
места на територија на
општината

 Уредување на просторот на и
околу селските игралишта

 Уредување на јавни површини

Бројот на лица кои се планира да бидат
ангажирани со програмата е 10 лица.

Се работи за лица со завршено основно и
средно образование, лица од социјално
загрозени семејства.

1.Одржување на локалните патишта,
дел од магистралниот пат А3 кој
поминува низ с.Облешево и улиците во
самите населени места

На територија на општина Чешиново-
Облешево има 10 локални патишта со вкупна
должина од 27,1 км.

На самиот почеток на работните
активности се планира да започнат со санација
на банкините на локалните патишта. Истите се
обраснати со трева и грмушки за што е
потребно нивно косење и кастрење.

Со проектот е предвидено и уредување
на улиците во самите населени места

Со извршување на овие работи ќе се
подобри движењето на пешаците и возилата и
тоа со подобрување на прегледноста и
безбедноста на сообраќајот како и при влез и
излез на земјоделски машини во и од нивите.

Со започнување на земјоделските
работи се зголемува фреквенцијата на луѓе и
земјоделски машини по патиштата.
Пешаците до своите ниви пристигнуваат
движејки се по банкините на локалните
патишта (скоро сите локални патишта граничат
со ниви на кои претежно има засеано ориз и
засадени градинарски култури)

Се предвидува и:
 Рамнење на банкините оштетени

од атмосферски влијанија

 ќе се изврши и вадење на
оштетените и поставување нови
сообраќајни знаци

 поправка на заштитана-
еластична ограда на локалните
патишта

 санирање на поголеми дупки на
локалните патишта
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 санирање на поголеми дупки на
улиците во самите населени
места

2.Одржување на паркови и зеленило
Во општина Чешиново-Облешево

парково зеленило има во три населени места
и тоа во Облешево , Чешиново и Соколарци.
Парковите се од затворен тип, оградени.

Со програмата се предвидува:
 фарбање на клупи

 фарбање на корпи за отпадоци

 косење на трева и наводнување

 засадување на цвеќиња во
тревникот

 засадување на цвеќиња во
бетонски саксии

 кастрење на декоративни,
зимзелени, нискорастечки дрвца
засадени во внатрешноста на
фонтаната која се наоѓа во
средина на паркот

 поправка и фарбање на
заштитна ограда

 засадување нови садници

 наводнување и кастрење на
садниците

 прскање и дезинфекција на
садници заради заштита од
болести и инсекти

 поправка и одржување на
детско игралиште кои се во
склоп на паркот

 фарбање на канделабрите и
замена на прегорени сијалици

 Се предвидува и уредување на
зелени површини во другите
населени места.

3.Одржување на пазарот
Пазарот е лоциран во с.Облешево. Истиот

се простира на површина од 1000 м2.
Со проектот се предвидува

 Реконструкција на оштетени врати и
оштетена заштитна ограда (заварување,
фарбање)

 Замена на скината метална мрежа, која
го оделува зелениот од сточниот пазар;

 Рекострукција на поилки за стоката во
пазарот;

 Поправка и фарбање на тезгите
 Окопување на дрвца (кастрење и

полевање)
Површината на пазарот е земјена така

што постојат вдлабнатини кои при врнежи се
полнат со вода и со тоа се спречува
максималното искористување на просторот на
пазарот поради неможноста на тие места да се
постават подвижни тезги, како и да се сместат
возила со приколки со стока.Со проектот тие
вдлабнатини ќе се пополнат со песок-чакал, ќе
се изврши рамнење и правилно
распоредување.

4.Чистење на постоечки депонии
Во општина Чешиново-Облешево има

четири постоечки депонии и тоа во близина
на с.Облешево, с.Чешиново, с.Бања и на
тромеѓето помеѓу селата Чифлик, Кучичино
и Теранци.

Во периодиот предвиден со Проектот,
вработените во ЈПКД заедно со лицата кои ќе
бидат ангажирани преку проектот за јавни
работи ќе вршат собирање на расфрланиот
смет околу депониите и нивно лоцирање на
местото каде е предвидена самата депонија.
Исто така ќе бидат исчистени и самите
населени места од сметот кој е расфрлан по
улиците.

Со тоа ќе се придонесе кон спречување
и намалување на штетните влијанија на
отпадот и на депониите врз животната средина
и врз животот и здравјето на самото население.
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Со програмата е предвидено и поправка на
заштитната ограда на депонијата Буќески дол
на места каде таа е оштетена.

5.Чистење и одржување на гробиштата
Со Програма за одржување на

гробиштата, донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево предвидени се
активности кои ЈПКД треба да ги спроведе за
одржување на гробиштата. Поради малиот
број на вработени, ЈПКД не може да одговори
на обврските предвидени во Програмата.

Со програмата се предвидува:
 косење на тревата во гробиштата

во сите населени места во
општината

 уредување на стазите во
гробиштата

 поправка заштитната ограда околу
гробиштата

6.Уредување на просторот на и околу
селските игралишта

Во сите населени места на територија на
општината постојат селски игралишта. Истите
се доста оштетени (исушена или обрасната
трева, искината ограда, оштетени стативи,
вдлабнатини-дупки на теренот и сл.)

Со проектот се предвидува санирање на
сите горе наведени работи.

7.Уредување на јавни површини во
општината

Под јавни површини во општината ги
ставивме уредување на училишните дворови
(косење на трева, засадување на цвеќиња и
сл.), уредување на дворот на општинските
згради, уредување и дворот на црквите и
уредување на дворот на Јавното
Претпријатие.

- План за одржливост и рок на
реализација на програмата

ЈПКД „Облешево“ ќе биде надлежно
околу одржливоста на резултатите постигнати
со програмата. Работите од јавен интерес се
надлежност на јавното претпријатие.

Рокот на реализација на оваа Програма
е предвиден во текот на целата календарска
година, во зависност од потребите.

- Финансирање
Финансирањето по основ на оваа Програма

ќе биде од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево.

Во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево се предвидени средства во износ од
1.000.000,00 денари за оваа намена.

Средствата ќе бидат исплаќани како
трансфер до ЈПКД “Облешево“ кои ќе бидат
одговорни за спроведување на Програмата.

ЈПКД „Облешево“ ќе доставува извештаи до
општината во врска со спроведување на
Програмата.

Програмата влегува во сила со денот на
нејзиното донесување и истата ќе се објави во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1858/1 Совет на
17.12.2020 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 одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина

Чешиново-Облешево за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
одржување на јавната чистота на подрачјето на
Општина Чешиново-Облешево за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1861/1 Општина Чешиново-Облешево
17.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 12 од Законот за
јавна чистота (Слижбен весник на Република
Македонија бр.11/2008, 64/2009, 88/2010,
114/2010, 23/2011, 53/2011, 80/2012, 163/2013,
44/2015, 147/2014, и 31/2016), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 16.12.2020 година ја донесе
следната:

П Р О Г Р А М А
За одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Чешиново-

Облешево за 2021 година

Со оваа програма се утврдуваат
работите за одржување на јавната чистота во
Општина Чешиново-Облешево, односно
планирање и димензионирање на работната
рака и механизацијата која е на располагање
и која треба да се набави и тоа:

- Вид и обем на работите што треба да се
извршат, финансиските средства,
временските рокови за извршување,
динамиката, начинот на вршење на
работите, одржување на постоечките и
поставување на нови соодветни задови
за фрлање отпадоци на јавните
површини и отворените простори пред
јавните објекти

Согласно одредбите од Законот за
јавна чистота, одржувањето на јавната
чистота, собирањето на сметот и чистењето
на снегот во зимски услови се дејности од
јавен интерес од локално значење и
претставува обврска на единиците на
локалната самоуправа.

Одржувањето на јавната чистота е
континуиран процес кој обезбедува трајно и

квалитетно чистење на јавните површини, на
отворените простори на јавните објекти и на
дворните површини на колективните објекти.

Одржувањето на јавната чистота на
јавните површини го врши ЈПКД “Облешево”.

Потекло и вид на сметот на јавните
површини

Според начинот на живеење и работење
на луѓето, одржувањето на јавната чистота е
условено од следните фактори:

-Густината на населението
-Градскиот сообраќај
-Станбениот простор
-Културните навики на населението
-Стандардот
-Самодисциплината на граѓаните
-Придржување на позитивните прописи

Од овие фактори е условен и степенот
на загаденост на ЈПП начинот и динамиката на
одржување на истата.

1.Секојдневен смет
А) обичен уличен смет
-кутии од цигари и кибрити, отпадоци од

цигари
-искористени билети, хартија од разни

пакувања
-останати отпадоци од сличен карактер
Б)Отпадоци од возила кои настануваат:
-при превоз на разновиден материјал

(градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал)

-при товарање и растоварање на разни
стоки

-при собирање на домашен смет
-при косење на тревни површини
В)Загадување од атмосферата
-загадување од чад, прав
-индустриски оџаци
-гасовите од моторните возила
Г)При интензивно врнење на дождови
-наноси од земја, песок, лисја и друго
2.Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има

два вида
-лисја од дрвјата, земјоделски отпад,

суви гранки и слично
-песок, згура и ситен камен кој во зимски

период служи за посипување на ЈПП, површини
заради намалување на лизгавоста кој по
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престанокот на мразевите и снеговите треба
темелно да се отстрани

Категоризација на ЈПП за
утврдување на редоследот на чистење по
денови во месецот

За изработка на организациониот план
за чистење на ЈПП еден од важните фактори
е категоризацијата на ЈПП. Категоризацијата
на ЈПП зависи од : населеноста на
населеното место, распоредот на работните и
станбените објекти, интензитетот на
сообраќајот.

Имајки го во предвид искуството од
претходните години ја предлагаме следнава
категоризација:

I Категорија
Населено место Облешево и населено

место Чешиново на главните улици кои се со
густа фрекфенција на движење ќе се чистат
еден пат во неделата, а работите ќе се
изведуваат рано наутро.

II Категорија
Густо населени улици во населените

места Спанчево, Соколарци, Чифлик и
Теранци со густа фрекфенција на движење.
Работите ќе се изведуваат еден работен ден
во неделата.

Работите од овие две категории ќе се
изведуваат наутро со исклучок во зимски
периоди при поголеми врнежи на снег и
појава на ноќни мразеви.

Во зимски период кога паѓањата од
снег се поголеми од 15см во колку
работниците кои ја одржуваат чистотата на
Јавните и Прометните површини ќе работат
во населените места на општината и ќе ги
извршуваат следните работи:

-Отварање на пешачки премини
-Отварање на пешачки патеки по

улиците
-Целосно чистење на мостовите
-Чистење и празнење на уличните

корпи

III Категорија

Густо населени улици во населените
места со послаб градски промет и луѓе,
односно споредните  улици во населено место
Облешево и населено место Чешиново.
Работите ќе се изведуваат два дена во
месецот.

IV Категорија
Густо населени улици во населените

места со послаб градски промет и луѓе,
односно споредните улици во населените
места Спанчево, Соколарци, Чифлик и
Теранци, како и сите останати населени места
во општината Кучичино, Новоселани,
Лепопелци, Бања, Бурилчево, Жиганци и
Уларци. Работите ќе се изведуваат еден
работен ден во месецот.

Миењето на ЈПП се врши рачно со
црево. Работата се извршува еднаш месечно 7
пати во годината по завршувањето на зимските
месеци.

V Категорија
Во оваа категорија спаѓа: изнесување на

песок, кал лисја по поројни дождови.

Повремени работи
Како повремени работи се јавуваат

пречистување на ЈПП по барање на органите
на Локаланата самоуправа за време на
државните празници, по барање на
инспекциските служби и друго. Овие работи се
извршуваат надвор од планираната програма.

Во програмата за одржување на ЈПП за
2020 година се предвидени следните
активности:

-Површини кои служат како приоди во
колективните станбени згради

-Расчистување на диви депонии
-Слободните површини кои не се

наменети за промет на сообраќај

I -ва Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

површини и улици, два дена во неделата од
07.00 – 11.00 часот
Ред.бр. Име на површината

m2

1. Централните улици во 4.700



Стр.10 бр.20 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 18.12.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

населено место
Облешево

2. Централните улици во
населено место
Чешиново

4.000

II-ра Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

површини и улици, еден ден во неделата
од 07.00 – 11.00 часот

Име на површината m2

1. Централните улици во
населено место Спанчево

4000

2. Централните улици во
населено место Соколарци

3000

3. Централните улици во
населено место Чифлик

3000

4. Централните улици во
населено место Теранци

3000

III-та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

површини и улици,  два дена во месецот
од 07.00 – 11.00 часот
Ред.бр Име на површината m2
1. Споредни улици во

населено место
Облешево

6000

2. Споредни улици во
населено место
Чешиново

4000

IV та категорија
Улици од кои се собираат отпадоци

со рачни колички еден ден во месецот од
08.00 – 15.00 часот
Red.br. Име на површината m2

1. Останати улици во
населено место

Спанчево

3000

2. Останати улици во
населено место

Соколарци

3000

3. Останати улици во 2000

населено место Чифлик
4. Останати улици во

населено место
Теранци

2000

5. Улици во населено
место Кучичино

4000

6. Улици во населено
место Новоселани

1000

7. Улици во населено
место Лепопелци

1000

8. Улици во населено
место Бања

3000

9. Улици во населено
место Бурилчево

3000

10. Улици во населено
место Жиганци

3000

11. Улици во населено
место Уларци

3000

За квалитетно извршување на работните
задачи неопходна е обнова на садовите за
собирање на смет од ЈПП, набавка на опрема и
средства за работа. Во 2021 година планирана
е набавка на:

Ред.
бр.

Опис Количина

1 Пластични
улични
корпи за
смет

50

2 Улични
корпи за
смет

50

3. Метални
контејнери

40

5. Специјално
возило за
метење на
ЈПП

1

6. Специјални
контејнери

5
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за
селекција
на отпад

Пластичните улични корпи за смет ќе
се постават во сите населени места.

Уличните корпи за смет ќе се постават
по главните улици во населените места.

Контејнерите ќе се постават соодветно
во секое населено место.

П Р Е Г Л Е Д
На непосредни извршители на Програмата

Редб
р.

Работно место Број на
извршители

1 Чистачи на јавно
прометни
површини

5

Вкупно 5

За одржување на јавната чистота се
плаќа надоместок

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

Планирани приходи

1.Домакинства –
Станбена површина

По 20,00 денари од
домаќинство

Дворна површина

2.Претпријатија –
Работни простории

По 50,00 денари од
претпријатие

Дворна површина

Вкупно:

За реализирање на Програмата предвидени
се следните извори на средства.

1.Преку цената на 50.000,oo денари

сметот за одржување на
ЈПП

2.Преку Буџет на
Општина Чешиново-
Облешево за одржување
на ЈПП

50.000,oo денари

3.Преку општокорисна
работа

20.000,oo денари

Вкупно: 120.000,oo денари

Предвидените приходи од
домаќинствата и претпријатијата за
реализирање на програмата се земени како да
се наплатени во целост.

Програмата за јавна чистота ќе се
спроведува од страна на ЈПКД Облешево.

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

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

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

Програмата за јавна чистота на ЈПП на
општина Чешиново-Облешево за 2021 година
влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на
донесување и истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.

За непочитување на Програмата за
јавна чистота  важат одредбите од Законот за
јавна чистота

Бр.08-1855/1 Совет на
17.12.2020 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),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Годишната Програма за управување со
отпад за 2021 година

1.Ја прогласувам Годишната Програма
за управување со отпад за 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1862/1 Општина Чешиново-Облешево
17.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 19 став 1, точка 2
од Законот за управување со отпад (Службен
Весник на Република Македонија бр. 68/2004,
71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008,
124/2010, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,
146/15, 192/15, 39/16 и 63/16), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 16.12.2020 година ја донесе
следната:

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за управување со отпад за 2021 година

ВОВЕД
Остварување на целите кои се

дефинирани со планот за управување со
отпадот во општина Чешиново-Облешево во
периодот 2016-2020 година, а кои се
однесуваат кон надминување на тековните
проблеми со отпадот и воведување на
соодветен начин на управување со отпадот
бара широк обем на акции кои ќе треба да
бидат превземени во текот на планскиот
период. Со оглед на тоа дека се работи за
релативно краток период од 5 (пет) години,
акциите кои ќе се превземат како и мерките

кои ќе се спроведат треба да поттикнат итни
подобрувања на постојната сисуација со
управувањето со отпадот  или да бидат основа
за акциите кои би се превзеле подоцна.

При дефинирање на активностите кои се
планираат да се превземат во 2021 година
најтешкиот елемент ќе биде да се издвојат
приоритетите и да се прилагодат на реалните
можности во општината. Треба да се напомене
дека тековните суб стандардни услови и пракса
во управувањето со отпадот се голема пречка
во приближувањето кон европските директиви
од оваа област , како и задоволување на
барањата на законските регулативи.

Програмата за 2021 година е
организирана согласно претходно дефинирани
плански цели и плански акции и истата
претставува имплементациона програма за
реализација на планот со чија реализација се
очекува значајно подобрување на
управувањето со отпадот на крајот од
планскиот период. Програмата за управување
со отпадот во Општина Чешиново-Облешево е
изработена согласно членовите 18, 19 и 21 од
Законот за управување со отпад.

ПРОГРАМА ЗА 2021 ГОДИНА

Стратегиска цел бр. 1

Воведување на систем за собирање на
отпад на дел зголемен за 10% - 20% од
територијата на општина Чешиново-
Облешево

Основен услов за соодветно
управување на комуналниот, цвртс отпад е
целосната покриеност на територијата и
населението во општина Чешиново-Облешево
со услугата за собирање, транспорт и
депонирање на овој вид отпад. Поради тоа како
главен приоритет за општина Чешиново-
Облешево е дефинирана оваа цел.
Опфатеноста на населението со услугата за
собирање на отпадот изнесува околу 70%, а
опфатеноста на домаќинствата околу 62,8%.
Од аспект на јавното мислење за оваа
активност согледувањата на општината се дека
постои заинтересираност за вклучување на
нови домаќинства од населените места кои не
се офатени во постојниот систем на собирање
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и транспорт на отпадот. Сегашната состојба
во однос на покриеноста со овој вид на
комунална услуга е: опфатеност на
населението 70%, офатеност на
домаќинствата 62,8%.

Дефинирана акција за 2021 година е
да се постигне покриеност на 80-85% од
населението

Согласно податоците добиени од ЈПКД
„Облешево“ во моментов со оваа комунална
услуга се покриени 1250 субјекти или околу
4500 жители.

Планирано е зголемување на офатот
за околу 10% или на крајот од годината
офатеноста да изнесува вкупно 80-85% од
населението. Тоа значи кон постојниот систем
да се приклучи барем уште едно населено
место кое не е опфатено со услугата за
собирање на смет, односно нови 50-100
донаќинства или околу 300 жители.

Искуствата и тековните практики при
реализирање на ваква активност покажуваат
дека првите садови за собирање на отпадот
треба да бидат набавени од страна на ЈПКД
„Облешево“ и да се поделат на
нововклучените домаќинства а доколку дојде
до нивно оштетување или кражба, штетата да
биде надоместена од страна на корисниците.

Стратегиска цел бр.2 и бр.3

Регионален прсистап во
управувањето со отпад за Источен
регион – дефиниран во НПУО

Општина Чешиново-Облешево, дел
од регионалниот систем за управување
со отпад

Регионалниот пристап во
решавање на управувањето со отпад, според
НПУО е единствен начин за создавање на
одржлив систем за управување со отпадот.
Дефинираните приоритети на државно ниво
од аспект на заштитата на животната средина
се решавање на управувањето со
комуналниот цвртст отпад и решавање на
проблемот со нетретирање на отпадните
комунални води. Како прв чекор за
реализација на оваа стратешка цел во 2014
година беше изработена Физибилити студија

за регионално управување со отпад за
Источниот регион.

Дефинирана акција за 2021 година е:
Учество на општината во изработка

на план за регионално управување со отпад
За реализација на оваа цел потребно е

да се вложат максимални напори кои пред се
треба да бидат насочени кон донесување на
одлуки за учество на секоја  од општините кои
припаѓаат на регионот и кон реализација на тие
одлуки.

Стратегиска цел бр.4

Воведување на повторна употреба
и рециклирање на рециклабен отпад

Иако регионалниот пристап е
дефиниран како единствено решение за
управување со отпадот секоја општина треба
да направи почетни чекори во воведувањето на
повторна употреба и рециклирање на
рециклабниот отпад. Во периодот кој следува
треба  се превземат мерки за решавање на
оваа цел.

Дефинирана акција за 2021 година
Изработка на Студија за техничко

решение на ниво на општина
Со оваа Студуија би се дефинирале

локациите, потребната опрема и потребниот
персонал за реализација на оваа стратегиска
цел и би се изработил подетален план во
фазно воведување на примарната селекција,
собирање, транспорт, процесирање и продажба
на рециклабните материјали.

Стратегиска цел бр.5

Соодветен третман на
боиразградливиот отпад

За 2021 година се предвидени следните
активности за реализација на оваа цел:

-капања кај населението за
компостирање на отпадот и искористување на
компосот.

Стратегиска цел бр.6
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Затварање на општинската
депонија Буќески дол

Постојниот начин на депонирање на
отпадот едвај ги задоволува и основните
најелементарни стандарди за депонирање. Во
теркот на 2014 година се изврши оградување
на депонијата, изградба на стражарска
куќичка и изградба на платформа со цистерна
за перење на гумите на возилото за смет.
Исто така во текот на 2019/2020 година се
изврши средување и набивање на слоеви на
отпадот на депонијата.

Согласно донесената одлука за
затварање на општинската депонија во текот
на 2021 година ќе бидат превземени следните
акции:

 Машинско средување на депонијата
 Машинско набивање
 Покривање со земја и тампонски

материјал и повторно машинско
набивање

Стратегиска цел бр.7

Подигање на јавната свест кај
населението
Реализацијата на активноста за зголемување
на опфатот на населението со услугата за
собирање, подигнување и транспорт на
цврстиот комунален отпад е во зависност од
учеството на населението. Предвидено е да
се пристапи кон реализација на наведената
активност, да се спроведе капмања за
подигање на јавната свест за користење на
овој вид на услуга.
Со цел успешна реализација на оваа акција
во 2021 година ќе се спроведе кампања за
воведување на услугата за подигање,
транспорт и депонирање на отпадот.

Акцијата ќе биде реализирана преку
следните активности:

 Припрема на кампањата
 Спроведување на капмањата
 Анализа на остварени резултати

Стратегиска цел бр.8

Имплементација, мониторинг и
информирање

Изработката на Програмата за
управување со отпад за 2021 година
претставува почетна фаза на еден долгорочен
процес за воведување на интегралното
управување со отпадот. Во текот на овој
плански период може да се очекува потребите
и околностите поврзани со управувањето со
отпад да се променат, поради што ќе биде
потребно Програмата да биде предмет на
континуиран мониторинг и контрола како и да
постои континуирано информирање за
реализација на Програмата.

Континуираниот мониторинг ќе
овозможи реално согледување на постигнатите
резултати, односно ќе осигури дека целите,
акциите и мерките предвидени за реализација
на Програмата сеуште се валидни.

Во согласност со Закон, за спроведување на
активностите редовно ќе биде информирано
Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Акции планирани во 2021 година
Пополнување на формулари од страна

на сите учесници во управување со отпад
Следење на индикаторите

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Со финансиска поддршка од

Швајцарската агенција во 2012 година се
имплементира проектот Форуми во заедницата
„ Зајакнување на капацитетите на Јавното
Претпријатие„ преку кој проект е набавено
возило за изнесување на сметот и 1000 канти
за отпад со што се подобрија услугите во делот
на собирање на отпадот.

Планирани активности во 2021 година
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Организа
циско
приспособ
ување на
ЈПКД
Облешев
о кон
зголемен
офат на
работа

-
Регионален
пристап во
управувањ
ето со
отпад
-Регион
дефиниран
во НПУО,
Општина
Чешиново-
Облешево
дел од
регионални
от систем
за
управувањ
е со отпад

-Одлука
за
учество
во
регионалн
о
решавањ
е на
управува
њето со
отпад

-
Донесува
ње на
Одлука

/ / Имплем
ентиран
а
Одлука

-
Воведувањ
е на
повторна
употреба и
рециклира
ње на
рециклабен
отпад
-Кампања
кај
населениет
о за
компостир
њае на
отпадот и
искористув
ање на
компосот

-
Изработка
на
Студија
за
техничко
решавањ
е на ниво
на
општина
-
Едукација
на
населени
ето

-
Подготовк
а на
проектна
задача и
тендерска
документ
ација
-
Прибира
ње на
понуди и
избор на
изготвува
ч на
Студијата
-
Изработка
на
Студија

2500
Евра

МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општинат
а
-Донатори

Изработ
ена
Студија

-
Подобрува
ње на
управувањ
ето со
општинскат
а депонија

-
Создавањ
е на
основни
услови за
соодветно
управува
ње на
депонијат
а

-
Оградува
ње на
депонијат
а
-
Дефинира
ње на
место за
одлагање
на
инертниот
отпад
-
Периодич
но

2000
Евра

1000
Евра

-МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општинат
а
-Донатори

-
Реализи
рани
дефинир
ани
активнос
ти

набивање
во слоеви
на
отпадот
(со
изнајмена
механиза
ција)

-Подигање
на јавната
свест

-Кампања
за
воведува
ње на
собирање
на отпад
од секое
домаќинс
тво

-
Припрема
на
кампања
-
Спроведу
вање на
кампања
-Анализа
на
остварени
резултати

500
Евра

МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општинат
а
-Донатори

-
Спровед
ена
кампања

-
Имплемент
ација,
мониторинг
и
информира
ње

-
Пополнув
ање на
формулар
и од
страна на
сите
учесници
во
управува
њето со
отпад

-
Информи
рање на
МЖСПП
за
состојбит
е со
управува
ње на
отпадот
преку
пополнув
ање на
формулар
и од
страна на
сите
учесници
во
управува
њето со
отпад
-Следење
на
индикатор
ите

/ / Информ
ации до
МЖСПП

ВКУПНО ТРОШОЦИ 11.000,00 Евра

Бр.08-1856/1 Совет на
17.12.2020 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 контрола на популацијата на
бездомни кучиња на територијата на

Општина Чешиново-Облешево за 2021
година
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1.Ја прогласувам Програмата за
контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина
Чешиново-Облешево за 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1890/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 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 16.12.2020 година ја
донесе следната:

ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на бездомни

кучиња на територијата на Општина
Чешиново-Облешево за 2021 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 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 2021 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.
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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 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 Програматае 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
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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 2022  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 50.000,00 денари ( педесет 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 - Облешево. 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.

VI. 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.08-1857/1 Совет на
17.12.2020 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 работа на Советот на
општина Чешиново-Облешево за 2021

година

1.Ја прогласувам Програмата за  работа
на Советот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1883/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1, точка 43
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 16.12.2020 година
ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за работа на Советот на  општина

Чешиново-Облешево
за 2021 година

1.Извештај за работа на ЈПКД
Облешево за 2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
2.Извештај за работа на пазарот

во Облешево за  2020 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
3.Извештај за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево  за период јануари-декември
2020

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување: Јануари
4. Извештај за реализација на

Програмата за работа на Комисијата за
родова рамноправност за 2020 година

Изготвувач: Координатор за родова
рамноправност
Рок на разгледување: Јануари
5.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јануари

6.Извештај за извршување на
Одлуките донесени од Советот на
општината за период октомври-декември
2020

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јануари
7.Програма за одржување на паркови

и зеленила во општината за 2021 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
8.Програма за одржување на

селските гробишта во 2021 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
9.Информација за работа на пазарот

во Облешево за месец јануари 2021 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
10.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јануари 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Февруари
11.Завршна сметка на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за 2020
година

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство

Рок на разгледување:Март
12.Завршна сметка на ЈПКД

Облешево за 2020  година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
13.Завршна сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2020 година
Изготвувач: ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново
Рок на разгледување: Март
14.Информација за извршени

припреми за реализација на планот за
наводнување за 2021  година

Изготвувач:Водни заедници –
Водостопанство Брегалница
Рок на разгледување:Март
15.Информација за извршени

припреми за планот за сеидба
Изготвувач: Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство
подрачно одделение Кочани
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Рок на разгледување:Март
16.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец февруари
2021 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
17.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец февруари
2021 година

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

водоводи и водоснабдувањето во
општината

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
19.Информација за

канализационата мрежа во општината
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
20.Информација за издадени

деловни простории под закуп,
сопственост на општината

Изготвувач:Одбор за комунални
дејности
Рок на разгледување:Април
21.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец март 2021
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
22.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-март 2021
Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Април
23.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец март 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Април
24.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период јануари-март 2021

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Април

25.Информација за состојбата со
наводнувањето во општина Чешиново-
Облешево за пролетната сеидба

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство, п.е.Кочани
Рок на разгледување:Мај
26.План и Програма за одржување на

Илинденски Спортски Игри Чешиново 2021
година

Изготвувач:Комисија за општествени
дејности
Рок на разгледување:Мај
27.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец април 2021
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Мај
28.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец април 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Мај
29.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец мај 2021
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јуни
30.Информација за состојбата со

патната мрежа на територија на
општината

Изготвувач:МВР-УВР Кочани
Рок на разгледување:Јуни
31.Годишен Извештај за крајот на

учебната година во Основните Училишта
Изготвувач:ОУ Климент Охридски,
Облешево и ОУ Страшо Пинџур,
Соколарци
Рок на разгледување:Јуни
32.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец мај 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јуни
33.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-јуни 2021
Изготвувач: Овластен сметководител -
Советник по сметководство
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Рок на разгледување:Јули
34.Периодичен извештај за работа

на Градоначалникот
Изготвувач:Градоначалникот
Рок на разгледување:Јули
35. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јуни 2021
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јули
36.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јуни 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јули
37.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период април-јуни 2021

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јули
38.Извештај за Илинденски

Спортски Игри Чешиново 2021
Изготвувач: Комисија за општествени
дејности
Рок на разгледување:Август
39.План и Програма за прослава на

празникот на општината, 21ви
Септември

Изготвувач: Комисија за празници и
манифестации
Рок на разгледување:Август
40.Информација за извршување на

жетвата и откупот на стрни жита од
родот 2021 година

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Август
41. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јули 2021
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Август
42.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јули 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Август

43.Годишна Програма за работа на
основните училишта за учебната 2021/2022
година

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

Детската Градинка за воспитнта 2021/2022
година

Изготвувач: Детска Градинка
Рок на разгледување:Септември
45.Информација за подготовките и

извршувањето на есенската сеидба
Изготвувач:Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Септември
46.Информација за почетокот на

учебната година во  основното
образование во општина Чешиново-
Облешево

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

Рок на разгледување:Септември
47.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец  август
2021 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
48.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец август 2021
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
49. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец  септември
2021 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Октомври
50.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-септември
2021

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Октомври
51.Програма за зимско одржување на

локалните патни правци во општината
Изготвувач:Комисија за урбанизам,

комунални работи и заштита на животната
средина
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Рок на разгледување:Октомври
52.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец септември
2021

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Октомври
53.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период јули-септември 2021

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Октомври
54.Информација за извршување на

оризовата жетва и откупот на
оризовата арпа од родот 2021 година

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Ноември
55. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец  октомври
2021  година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Ноември
56.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец октомври
2021 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Ноември
57.Нацрт Буџет за 2022 година
Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Ноември
58.Програма за работа на

Комисијата за родова рамноправност за
2022 година

Изготвувач:Комисија за родова
рамноправност
Рок на разгледување: Ноември
59.Разгледување на годишен план

за наводнување на земјоделското
земјиште во општина Чешиново-
Облешево

Изготвувач:Водни Заедници,
Водостопанство Брегалница
Рок на разгледување:Декември
60.Програма за уредување на

градежно земјиште во општина
Чешиново-Облешево за 2022 година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Декември
61.Програма за јавно осветлување за

2022
Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на
животната средина
Рок на разгледување:Декември
62.Буџет на општина Чешиново-

Облешево за 2022 година
Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
63.Одлука за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2022 година

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство

Рок на разгледување:Декември
64.Одлука за благајнички максимум
за 2022 година
Изготвувач:Овластен сметководител-

Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
65.Програма за работа на Советот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
година

Изготвувач:Комисија за изготвување на
Програма за работа на Советот

Рок на разгледување:Декември
66.Информација за наплата на

даноците во општина Чешиново-
Облешево за 2022 година

Изготвувач:Одделение за даноци
Рок на разгледување:Декември
67.Извештај за работа на Советот
на општината
Изготвувач:Претседател на Советот
Рок на разгледување:Декември
68.Годишен извештај за работа на

Градоначалникот на општината
Изготвувач:Градоначалник
Рок на разгледување:Декември
69. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец ноември
2021 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Декември
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70.Информација за уличното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец ноември
2021 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Декември
71.Програма за социјална заштита

за 2022 година
Изготвувач: Комисија за општествени

дејности
Рок на разгледување:Декември
72. Програма за изработка на

Урбанистички Планови (за село),
Урбанистички Планови вон населено
место, ЛУПД и измени и дополнувања на
урбанистички планови за 2022 год.на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
73.Програма за одржување на

јавната чистота на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево за 2022
година

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
74.Програма за управување со

отпад за 2022 година
Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
75.Програма за работа на ЈПКД

Облешево за 2022 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Декември
76.Програма за изградба и

одржување на локалните патишта и
улици во општина Чешиново-Облешево
за 2022 година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување: Декември

Бр.08-1876/1 Совет на
18.12.2020 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 територија на општина

Чешиново-Облешево за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
поставување на урбана опрема на територија
на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 16.12.2020 година.

2.Програмата  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.09-1884/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 16.12.2020 година  ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема

на територијата на општина Чешиново-
Облешево за 2021година

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
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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 УПС 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 УПС.

-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 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 .
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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

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
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-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

 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
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 Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема со
размер.

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

 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 22
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 23
Програмата влегува во сила наредниот

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

Бр.08-1877/1 Совет на
18.12.2020 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),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на
Заклучокот за Информацијата за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Ноември

2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Ноември 2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 16.12.2020 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.09-1885/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 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 16.12.2020 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

2020 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Ноември 2020
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.08-1878/1 Совет на
18.12.2020 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 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 16.12.2020 година.

2.Одлуката  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.09-1886/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 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
16.12.2020 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
за наплата на комунални такси за

користење на улиците со патнички,
товарни моторни возила, автобуси,

специјални возила и мотоцикли

1.За користење на улиците со
патнички, товарни моторни возила, автобуси,
специјални возила и мотоцикли се наплатува
комунална такса и тоа:

-за патнички возила до 1.000
кубика..............................................  70 денари

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

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

-за патнички возила од 1.500 до 1.800
кубика............................... 400 денари

-за патнички возила над 1.800
кубика............................................ 600 денари

-за товарни возила по тон
носивост.......................................... 130 денари

-за автобуси и други возила што
служат за превоз на
патници.................................................................
................................... 700 денари

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

-за сите видови
мотоцикли.................................... 70денари

2.Наплатата на таксата ја врши
органот надлежен за регистрација на
возилата и ја уплатува на соодветна уплатна
сметка во рамките на трезорската сметка за
општина Чешиново-Облешево.

3.Одлуката влегува во сила со денот
на објавување во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево, а истата ќе се
применува од 01.01.2021 година.

Бр.08-1879/1 Совет на
18.12.2020 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 на измените и
дополнувањата на Годишниот план за

вработување за 2021 година во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на согласност на измените и дополнувањата на
Годишниот план за вработување за 2021
година во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година.

2.Одлуката  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.09-1887/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за вработените
во јавниот сектор  („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16,
35/18   и  198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и
14/20), Советот  на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
16.12.2020 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на измените и

дополнувањата на  Годишниот план за
вработување за 2021 година

во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување за 2021 година, во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново.
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Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1880/1 Совет на
18.12.2020 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 еднократна финансиска
помош на  Благојчо Трајков од Бурилчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на  Благојчо
Трајков од Бурилчево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 16.12.2020 година.

2.Одлуката  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.09-1888/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 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 бр.7/2019), и врз основа на
Програмата за  остварување на социјална

заштита во општина Чешиново-Облешево  за
2020 година бр.08-227/1 од 28.01.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2020), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 16.12.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Благојчо Трајков од Бурилчево

Член 1
На Благојчо Трајков  од с.Бурилчево  со

ЕМБГ 1906989493003,  со постојано место на
живеење во с.Бурилчево ул.Гиго Крстев бб, му
се одобрува еднократна парична помош во
висина од 15.000.00 денари (петнаесет илјади
денари) како помош за надомест на трошоци за
лекување на неговиот 3 годишен син опериран
од срце.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка  на

200003086802474 Стопанска банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-1881/1 Совет на
18.12.2020 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  надомест на трошоци за училишен оброк

за деца од социјално загрозени семејства

1.Ја прогласувам Одлуката за за
надомест на трошоци за училишен оброк за
деца од социјално загрозени семејства, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја



Стр.31 бр.20 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 18.12.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

донесе на седницата одржана на ден
16.12.2020 година.

2.Одлуката  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.09-1889/1 Општина Чешиново-Облешево
18.12.2020 год. Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 16.12.2020 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  надомест на трошоци за училишен
оброк за деца од социјално загрозени

семејства

Член 1
Се одобруват средства до 50,00

денари (педесет денари) од ден за  дете, за
надомест на трошоци за набавка на училишен
оброк за денови кога се посетува настава, за
деца од социјално загрозени семејства  и тоа
за: Марјан Донев ученик во IX одделение,
Столе Донев ученик во VII одделение, Ивана
Донева ученик во III одделение, сите од село
Соколарци и Давид Анчов ученик во IX и
Стефан Костов ученик во IV одделение, од
село Спанчево сите ученици  во ООУ Страшо
Пинџур с.Соколарци, за учебната 2020/2021
година.

Средствата од став 1 на овој член да
се уплаќаат месечно по доставена фактура од
добавувачот со кој претходно ќе биде склучен
Договор за услуга.

Член 2
Средствата од член 1 став 2 од оваа

Одлука се предвидени во Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2020 година а ќе се
предвидат и во Буџетот на општината за 2021
година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1882/1 Совет на
18.12.2020 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево Претседател

Васе Анакиев
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