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

 

Godina 9 broj 1 
^e{inovo-Oble{evo 

15.01.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 21, став 1, точка 13 

од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012  година донесе: 

 
 

  П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
за јавно осветлување на општина  

Чешиново-Облешево за 2013 година 
 

 I.ВОВЕД 
 Со Програмата за јавно осветлување ќе 
се утврдат активностите за одржување на 
јавното осветлување за 2013 година, односно 
ќе се утврди обемот и динамиката на 
одржувањето, финанисирањето на истите, 
како и финансирање на потрошената енергија 
од јавното осветлување во општината. 
 Финансирањето на јавното 
осветлување е регулирано со Законот за 
изменување и дополнување на законот за 
комунални такси (Сл.весник на Р.М. бр.92/07). 
 Наплатата на таксата за користење и 
одржување на јавното осветлување од 
имателите на броила ќе ја врши ЕВН-
Македонија-Подружница Кочани и ќе ја 
уплатува на сметка на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
 II.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТИ 

Со редовно одржување на јавното 
осветлување се опфатени: 

1.Замена на прегорени и скршени 
сијалици; 

2.Замена на оштетени светлосни 
арматури; 

3.Замена на заштитни стакла; 
4.Замена на сите останати елементи на 

сијаличното место (пригушници, фасонки и 
др.). 

Во текот на 2013 година со Програмата 
за јавно осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево ќе бидат опфатени сите 
населени места во општината. 

 
III.ФИНАНСИРАЊЕ 
За користење и одржување на јавно 

осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево во Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево  Програма Ј3 - Јавно 
осветлување, се предвидени средства во висина 
од  2.800.000.oo денари а кои се наменети за 
тековна потрошувачка на електричната 
енергија и за редовно и инвестиционо 
одржување на инсталациите. 

 
IV.НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ, 

ОДРЖУВАЊЕ, НАДЗОР 
Набавката на електро елементите 

(материјали за улична расвета)  ќе се врши од 
страна на општина Чешиново-Облешево, а по 
претходно спроведена јавна набавка. 

Редовното одржување преку замена на 
елементи ќе го спроведува Јавното 
Претпријатие за Комунални Дејности 
„Облешево“, по претходно склучен Договор со 
општина Чешиново-Облешево. 

Надзорот во редовното одржување на 
инсталациите, врши проверка на пристигнатите 
фактури (Ситуации) за наплата на извршена 
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работа, како и динамика на наменско 
користење на средствта ќе го врши лице од 
Одделението за урбанизам при општина 
Чешиново-Облешево, назначено со Решение 
од страна на Градоначалникот на општината. 

 
V.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ 
Општина Чешиново-Облешево и ЈПКД 

„Облешево“ ќе склучат Договор за редовно 
одржување на јавното осветлување на 
територија на општина Чешиново-Облешево. 

Плаќањето за извршените работи ќе се 
врши по доставена ситуација за извршени 
работи од страна на ЈПКД „Облешево“ а по 
претходно дадено Одобрение од страна на 
надзорот назначен со Решение од страна на 
Градоначалникот. 

Редовното одржување на јавното 
осветлување ќе се врши по претходна пријава-
барање од страна на граѓаните односно на 
Месната Заедница а да се однесува дефектот 
на уличното осветлување или за проширување 
на мрежата за улично осветлување. 

Да се вршат редовни контроли-увиди 
за согледување на состојбите, утврдување на 
дефектите доведување на јавното осветлување 
во исправна состојба. 

Во рамките на одржување на јавното 
осветлување да се врши и месечно читање на 
потрошената електрична енергија од страна на 
ЕВН-Подружница Кочани со претставник од 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Br.07-2606/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 4 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за јавно 

осветлување на општина  
Чешиново-Облешево за 2013 година 

 
 Член 1 

Се усвојува Програмата за јавно 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-2605/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за усвојување на Програмата за јавно 
осветлување на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за усвојување 
на Програмата за јавно осветлување на 
општина Чешиново-Облешево за 2013 година, 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2636/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 21, став 1, точка 43 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012  година ја донесе следната: 
 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на  општина 

Чешиново-Облешево 
за 2013 година 

 
 1.Извештај за работа на ЈПКД 
Облешево за изминатата 2012 година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јануари 
 2.Програма за работа на ЈПКД 
Облешево за тековната 2013 година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јануари 
 3.Извештај за работа на пазарот во 
Облешево за измитатата 2012 година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јануари 
 4.Извештај за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево  
за период јануари-декември 2012 

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство 

Рок на разгледување: Јануари 
5.Програма за работа на Комисијата 

за родова рамноправност 
Изготвувач:Комисија за родова 

рамноправност 
 Рок на разгледување: Јануари 

 6.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Јануари 

7.Програма за изградба и одржување на 
локалните патишта и улици во општина 
Чешиново-Облешево 

Изготвувач:Комисија за урбанизам, 
комунални работи и заштита на животната 
средина 
 Рок на разгледување: Февруари 
 8.Програма за одржување на паркови и 
зеленила во општината 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Февруари 
 9.Програма за одржување на селските 
гробишта 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Февруари 
 10.Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец јануари 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Февруари 

11.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Февруари 
 12.Завршна сметка на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 2012 година  

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство 
 Рок на разгледување:Март 
 11.Завршна сметка на ЈПКД 
Облешевоза 2012  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Март 
 13.Информација за извршени припреми 
за реализација на планот за наводнување за 
2013 година 

Изготвувач:Водни заедници-
Водостопанство Брегалница 
 Рок на разгледување:Март 
 14.Информација за извршени припреми 
за планот за сеидба 
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Изготвувач: Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство 
п.е.Кочани 
 Рок на разгледување:Март 
 15.Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец февруари 
2012 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Март 

16.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Март 
 17.Информација за локалните 
водоводи и водоснабдувањето во 
општината  

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

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Април 
 19.Информација за издадени деловни 
простории под закуп, сопственост на 
општината 

Изготвувач:Одбор за комунални 
дејности 
 Рок на разгледување:Април 
 20.Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец март 2013 
година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Април 
 21.Извештај за извршување на 
Буџетот за период јануари-март 2013 

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство 
 Рок на разгледување:Април 

22.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Април 

 23.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 
 24.План и Програма за одржување на 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 2013 
година 

Изготвувач:Комисија за општествени 
дејности 
 Рок на разгледување:Мај 
 25.Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец април 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Мај 

26.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Мај 
 27.Информација за плаќање на 
граѓаните кои изградиле диви градби а чии 
објекти се вклопуваат во урбанистичкиот 
план или градежната зона, за плаќање на 
комуналии и обезбедување на техничка 
документација  

Изготвувач:Одделение за урбанизам 
 Рок на разгледување:Јуни 
 28.Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец мај 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јуни 
 29.Информација за состојбата со 
патната мрежа на територија на 
општината 

Изготвувач:МВР-УВР Кочани 
 Рок на разгледување:Јуни 
 30.Информација за завршување на 
учебната година во Основните Училишта 

Изготвувач:ОУ Климент Охридски, 
Облешево и ОУ Страшо Пинџур, Соколарци 
 Рок на разгледување:Јуни 
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31.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Јуни 

32.Извештај за извршување на 
Буџетот за период јануари-јуни2013 

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство 
 Рок на разгледување:Јули 

33.Периодичен извештај за работа на 
Градоначалникот 

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

пазарот во Облешево за месец јуни  2013 
година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јули 

35.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Јули 
 36.Извештај за Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2013 

Изготвувач: Комисија за општествени 
дејности 
 Рок на разгледување:Август 
 37.План и Програма за прослава на 
празникот на општината, 21ви Септември
 Изготвувач: Комисија за празници и 
манифестации 
 Рок на разгледување:Август 
 38.Информација за извршување на 
жетвата и откупот на стрни жита од 
родот 2013 година 

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

Рок на разгледување:Август 
39. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец јули 2013 
година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Август 

40.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Август 
 41.Информација за подготовките и 
извршувањето на есенската сеидба 

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

Рок на разгледување:Септември 
42.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 

43.Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец  август 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Септември 

44.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Септември 

45. Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец  септември 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Октомври 

46.Извештај за извршување на 
Буџетот за период јануари-септември 2013 

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство 
 Рок на разгледување:Октомври 

47.Програма за зимско одржување на 
локалните патни правци во општината 

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

Рок на разгледување:Октомври 
48.Информација за уличното 

осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Октомври 
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 49.Информација за извршување на 
оризовата жетва и откупот на оризовата 
арпа од родот 2013 година 
 Изготвувач:Министерство за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, 
п.е.Кочани  

Рок на разгледување:Ноември 
50. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец  октомври 
2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Ноември 

51.Информација за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Ноември 

52.Разгледување на годишен план за 
наводнување на земјоделското земјиште во 
општина Чешиново-Облешево 

Изготвувач:Водни Заедници, 
Водостопанство Брегалница 

 Рок на разгледување:Декември 
53.Програма за уредување на 

градежно земјиште во општина Чешиново-
Облешево за 2014 година 
 Изготвувач:Комисија за урбанизам, 
комунални работи и заштита на животната 
средина 
 Рок на разгледување:Декември 
 54.Програма за јавно осветлување за 
2014 

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

55.Буџет на општина Чешиново-
Облешево за 2014 година 

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство 

Рок на разгледување:Декември 
 56.Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 2014 
година 

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство 

Рок на разгледување:Декември 
 57.Програма за работа на Советот на 
општина Чешиново-Облешево за 2014 година 

Изготвувач:Комисија за изготвување на 
Програма за работа на Советот 

Рок на разгледување:Декември 
 58.Информација за наплата на 
даноците во општина Чешиново-Облешево 
за 2013 година 

Изготвувач:Одделение за даноци 
Рок на разгледување:Декември 
59.Извештај за работа на Советот на 

општината 
Изготвувач:Претседател на Советот 
Рок на разгледување:Декември 

 60.Годишен извештај за работа на 
Градоначалникот на општината 

Изготвувач:Градоначалник  
Рок на разгледување:Декември 
61. Информација за работа на пазарот 

во Облешево за месец ноември 2013 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Декември 
62.Информација за уличното 

осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: Декември 
 
Br.07-2604/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за усвојување на Програмата за  

работа на Советот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година 
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1.Ја прогласувам Програмата за работа 
на Советот на општина Чешиново-Облешево 
за 2013 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.12.2012 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.08-2635/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 2, став 2 од Законот 
за комунални такси ( Службен весник на Р.М. 
бр.61/04), а во согласност со член 3, став 1, 
точка 10 и член 20 тарифен број 10 од 
(Законот за изменување и дополнување на 
Законотз за комуналните такси (Сл.весник на 
РМ бр.92/07) ,Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012  година ја донесе следната: 
 

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

користење и одржување 
 на јавно осветлување 

 
 1.За користење и одржување на јавно 
осветлување се плаќа комунална такса според 
типот на потрошувачите и тоа: 
 -0,4 KV (домаќинства) по 25 KW/h 
 -0,4 KV ( објекти на трговски друштва 
и занаетчии) по 50 KW/h 
 -10 KV по 100 KW/h 
 -35 КV по 150 KW/h 
 -110 KV по 300 KW/h  
  по цена за јавно осветлување за секое 
броило за мерење на електрична енергија. 
 2.Наплатата на таксата за користење и 
одржување јавно осветлување од имателите на 
броило ја врши трговското друштво надлежно 

за дистрибуција на електрична енергија и ја 
уплатува на соодветна уплатна сметка во 
рамките на трезорската сметка за општината. 

3.Одлуката влегува во сила со денот на 
објавување во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година. 
 
Br.07-2603/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

                                                   
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за  наплата на комунални такси за 
користење и одржување  на јавно 

осветлување 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за  наплата на 
комунални такси за користење и одржување  на 
јавно осветлување, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.12.2012 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.08-2633/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 2, став 2 од Законот 
за комунални такси ( Службен весник на Р.М. 
бр.61/04), а во согласност со член 3, став 1, 
точка 9 и член 20 тарифен број 9 од истиот 
закон, Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 

 
 О  Д  Л  У  К  А 

за наплата на комунални такси за 
користење на улиците со патнички, 
 товарни моторни возила, автобуси, 

специјални возила и мотоцикли 
 

 1.За користење на улиците со 
патнички, товарни моторни возила, автобуси, 
специјални возила и мотоцикли се наплатува 
комунална такса и тоа: 
- за патнички возила до 1.000 кубика                                                                          
70 ден.; 
- за патнички возила од 1.000 до 1.300 кубика                                                         
100 ден.; 
-за патнички возила од 1.300 до 1.500кубика                                                           
130 ден.; 
-за патнички возила од 1.500 до 1.800 кубика                                                          
400 ден.; 
-за патнички возила над 1.800 кубика                                                                       
600 ден.; 
- за товарни возила по тон носивост                                                                         
130 ден.; 
- за автобуси и други возила што служат за 
превоз на патници                             700 ден.; 
-за специјални возила                           70 ден.; 
-за сите видови мотоцикли                  70 ден. 
 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 01.01.2013 година до 31.12.2013 
година. 

 
Br.07-2634/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

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

на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 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 26.12.2012 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.08-2427/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член член 3, 4 и 5 и член 
6, точка 4 од Законот за Даноците на имот 
(Службен весник на Р.М. бр.61/04, 92/07, 
102/08, 53/2011 и 84/2012), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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 
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намалување на пресметаниот данок во висина 
од 50% и изнесува 0,05%. 

4.Одлуката влегува во сила со денот на 
објавување во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево, а истата ќе се 
применува од 01.01.2013 година до 31.12.2013 
година. 

 
Br.07-2649/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

                                                      
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на Одлуката 
за висина на стапките за наплата на Данок 

на имот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката висина на 
стапките за наплата на Данок на имот , што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2427/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Vrz osnova na ~len 21, stav 1, to~ka 44 od 

statutot na opшtina ^eшinovo – Obleшevo 

(Slu`ben glasnik na opшtina ^eшinovo – 

Obleшevo), Sovetot na opшtina ^eшinovo – 

Obleшevo, na sednicata odr`ana na den    26.12. 

2012 godina, go donese sledniov: 
 

BUXETSKI KALENDAR 
(Aktivnosti povrzani so pripremata i 

donesuvaweto na  

Buxetot na op{tina ^e{inovo – Oble{evo za 
2014 godina) 

 
MO@EN 

ROK 
BUXETSKI 

AKTIVNOSTI  
ODGOVORN

OST 

1 Septemvri 

Se pribiraat 
podatoci i 
informacii. Se 
dostavuvaat 
formulari (predlog 
- buxetska 
presmetka) do 
buxetskite 
korisnici 

- 
Gradona~aln
ikot 
- 
Finansiskat
a slu`ba 

15 
Septemvri 

Izrabotka na 
buxetski 
informacii za 
minatata i 
tekovnata godina i 
usoglasuvawe na 
istite so 
preporakite na 
Gradona~alnikot 

Finansiskat
a slu`ba 

1 Oktomvri 

Procenkite za 
tro[ocite se 
dostavuvaat do 
finansiskata 
slu`ba na 
Op[tinata 

- 
Odgovornit
e lica 
- Buxetskite 
korisnici 

10 Oktomvri 

Analiza na 
pribranite 
podatoci, izrabotka 
na predlog - 
programa na 
prihodi i predlog - 
tro[koven plan i 
dostava na istite do 
Gradona~alnikot 

Finansiskat
a slu`ba 

15 
Oktomvri 

Razgleduvawe na 
dobienite 
predlog - 
programa na 
prihodi i 
predlog - 
tro[koven plan 
i odobruvawe na 

Gradona~a
lnikot 
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predlog - 
buxetot 

15 Noemvri 

Predlog - buxetot 
se dava na javna 
rasprava i se 
dostavuva do 
Sovetot na 
Op[tinata 

- 
Gradona~aln
ikot 
- 
Finansiskat
a slu`ba 

1 Dekemvri 
Se dostavuva  
kone~en Predlog - 
buxet 

Gradona~aln
ikot 

10 Dekemvri 
Se vodi rasprava po 
telata na Sovetot 

Sovetnicite 

Dekemvri 
(najdocna do 
31) 

Sednica na Sovetot  
na koja se  donesuva 

Buxetot 
Sovetnicite 

1 Januari 
Zapo~nuva novata 
buxetska godina 

- 
Gradona~aln
ikot 
- 
Finansiskat
a slu`ba 
- 
Odgovornit
e lica 

 

Br.07-2484/1           Совет на општина 
27.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

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

Буџетскиот календар 
 

1.Го прогласувам  Буџетскиот 
календар, што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2644п /1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на 
РМ” бр.5/02), како и врз основа на член 15, став 
1, точка 13 од Статутот на општина Чешиново – 
Облешево (“Сл. гласник на општина Чешиново 
– Облешево” бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново – Облешево на седницата одржана 
на ден 26.12.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

за финансирање проекти и програмски 
активности на здруженија на граѓани за 2013 

година 
 

I. ЦЕЛИ 
Основни цели на Програмата за 

финансирање проекти и програмски активности 
на здруженија на граѓани за 2013 година на 
Општина Чешиново-Облешево се: 

- Придонес на Општина Чешиново-
Облешево во подобрувањето на воспитно-
образовната дејност; 

- Придонес на Општина Чешиново-
Облешево во унапредувањето, 
осовременувањето и развојот на фолклорот 
преку изучувањето, негувањето, развивањето,  
зачувувањето и презентирањето на 
македонскиот  фолклор и обичаи, изразени низ 
народни игри, песни, инструменти и носии; 

- Згрижување на децата од предучилишна 
возраст (1-6 години), со цел да ги зајакнат 
своите говорни способности, да откриваат и 
решаваат проблеми, да го контролираат своето 
однесување и да ги изразуваат своите потреби; 

- Создавање услови на граѓаните на 
Општина Чешиново-Облешево да изучуваат 
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странски јазици, работа со компјутери и 
посетуваат часови по музичко образование; 

-Подобрување на животните услови на 
индивидуалниот земјоделски производител 
преку примена на нови технологии во 
земјоделството, со посебен акцент на 
оризопроизводството; 

- Активен придонес на Општина 
Чешиново-Облешево за развој на 
оризопроизводството, афирмирање на брендот 
Кочански ориз, регионално и меѓународно 
поврзување со други асоцијации и здруженија 
од подсекторот ориз;  

- Поддршка од Општина Чешиново-
Облешево во организирање јавни трибини, 
округли маси, семинари и работилници за 
ориз, за информирање на јавноста за 
состојбите во оризопроизводството, како и 
плановите за негово унапредување. 

 
II.АКТИВНОСТИ 
Во насока на остварување на целите на 

оваа програма општина Чешиново-Облешево 
ќе ги преземе сите потребни активности, во 
согласност со своите човечки и технички 
ресурси. 

Во таа смисла ќе се поддржуваат 
здруженијата на граѓани кои ги извршуваат 
следните активности: 

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

-Часови за граѓаните на општина 
Чешиново-Облешево по англиски јазик, 
информатика, музичко образование и 
фолклор; 

-Заштита на животната средина и 
спроведување еколошки акции; 

-Иницијативи и активности за 
подигање на јавната свест кај граѓаните за 
јавната чистота; 

-Унапредување на земјоделското 
производство преку непосредни запознавања 
на најсовршените достигања во земјоделското 
производство, преработка и маркетинг; 

-Работилници и трибини за оризот, со 
цел изнаоѓање решенија за проблемите во 

оризопроизводството, како и создавање услови 
за  идниот  развој на производството на оризот; 

- Користење на обновлива енергија, 
заштеда на потрошувачката и производство на 
енергија при земјоделско и сточарско 
производство, воведување на практики кои не 
ја загадуваат животната средина и зачувување 
на биодиверзитетот и биолошките посебности; 

- Izrabotka na strate{ki dokumenti 
za razvoj na poтsektorot oriz,  bazirani na 
seopfatni analizi na sostojbite i 
potencijalite za razvoj vo opredelen 
vremenski rok, so akcionen plan za 
realizacija na strate{kite celi so 

konkretni рокови, aktivnosti i potrebni 
sredstva; 

- Voveduvawe na sovremeni i 
napredni agrotehnologii vo celiot lanec 
na dobivawe na visoko kvaliteten oriz so 
cel namaluvawe na proizvodnite tro{oci 
po edinica proizvod i za{teda na 

investiciite; 
- Zgolemuvawe na kvaliтetot na 

orizot preku implemенtacijata na 
standardite za za{tita na geografskoto 

poteklo na Ko~anskiot oriz. 
 
III. ФИНАНСИРАЊЕ 
Активностите на општина Чешиново-

Облешево за финансирање проекти и 
програмски активности на здруженија на 
граѓани за 2013 година, утврдени со оваа 
програма, ќе се финансираат од: 
- Средства на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година; 
- Буџетот на Република Македонија за 2013 
година (преку надлежните министерства); 
- Трговски друштва, јавни претпријатија, 
фондации и други правни и физички лица; 
- Други извори. 
 

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 

 
Средствата од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2013 година за 
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реализација на оваа програма се предвидени 
во програма Д0-Градоначалник, конто 463110-
Трансфери до здруженија на граѓани и 
фондации. 

Распределбата на средствата ќе се 
врши врз основа на Одлука за распределба на 
средства за поддршка на здруженија на 
граѓани донесена од Советот на општина 
Чешиново-Облешево, а врз основа на предлог 
за распределба на средствата, изготвен од 
комисија формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на општина Чешиново 
– Облешево се грижи и го обезбедува 
спроведувањето на оваа Програма. 

 
Оваа програма влегува во сила со денот 

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

 
Br.07-2600/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата за финансирање проекти и 

програмски активности на здруженија на 
граѓани за 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

финансирање проекти и програмски 
активности на здруженија на граѓани за 2013 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2652 /1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Vrz osnova na ~len 36, stav 1, to~ka 2 

od Zakonot za lokalna 
samouprava("Slu`ben vesnik na R.M." 
br.5/2002), ~len 23 stav 5 od Zakonot za 
finansirawe na edinicite na lokalnata 
samouprava ("Slu`ben vesnik na R.M." br. 
61/2004 i 96/2004) i ~len 36 od Statutot na 
Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  
("Slu`ben glasnik na Op{tinata 
^e{inovo - Oble{evo  br. 3/05 ), Sovetot na 
Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo  na 

sednicata odr`ana na  26.12. 2012 godina, 

donese 
 

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

na Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo za 2013 
godina 

         
^len 1 

 Buxetot na Op{tinata ^e{inovo - 
Oble{evo  za 2013 godina (vo ponata-
mo{niot tekst Buxetot), se izvr{uva 
spored odredbite na ovaa Odluka. 
 

^len 2 
 Buxetot na Op{tinata voobi~aeno se 
sostoi od tri dela i toa: Osnoven del, 
poseben del i del na razvojni potprogrami. 
Za 2013 godina ne se predvideni razvojni 
potprogrami, pa poradi toa, vo pe~atenata 
verzija otsustvuva tretiot del. 

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

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

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

 
^len 5 

Gradona~alnikot na op{tinata ja 
sledi realizacijata na planot na 
prihodite i drugite prilivi, rashodite i 
drugite odlivi na osnovniot Buxet. 
 Vo slu~aj koga o~ekuvanite prihodi 
i drugite prilivi na osnovniot Buxet se 
realiziraat na povisoko nivo od planot, 
Gradona~alnikot mo`e da izvr{i 
dopolnitelni otplati na  na glavnina i 
kamata na dolg. 
 Dokolku Gradona~alnikot oceni 
deka se neophodni pozna~ajni 
preraspredelbi na odobrenite sredstva so 
Buxetot ili deka realizacijata na 
prihodite i drugite prilivi zna~itelno 
otstapuvaat od planot, mu predlaga na 
Sovetot izmenuvawe i dopolnuvawe na 
Buxetot. 
 

^len 6 
 Prenamenata vo ramkite na 
odobrenite buxeti na buxetskite 

korisnici ja odobruva Sovetot na 
op{tinata.  

Odobrenite sredstva so Buxetot na 
nivo na stavka, vo ramkite na potprograma i 
buxet,  ne mo`e da bidat namaleni pove}e od 
20%, a odobrenite sredstva za plati i 
nadomestoci na nivo na stavki, vo ramkite 
na buxet, ne mo`at so preraspredelba da se 
zgolemat pove}e od 10% 

 
^len 7 

 Buxetskite korisnici, vo uslovi koga 
vo buxetot na samofinansira~ki 
aktivnosti; buxetot na donacii i/ili 
buxetot na dotacii, planiranite prihodi i 
drugi prilivi ne se realiziraat odnosno se 
realiziraat nad planiraniot iznos, 
dostavuvaat barawe za 
namaluvawe/zgolemuvawe na planot na 
prihodite i drugite prilivi i planot na 
odobrenite sredstva vo ovie buxeti, koi 
Gradona~alnikot gi dostavuva do Sovetot na 
op{tinata na odobruvawe. 
 

^len 8 
 Buxetskite korisnici po 
usvojuvaweto na buxetot izgotvuvaat 
godi{en finansiski plan po kvartali za 
koristewe na odobrenite sredstva. 
Koristeweto na sredstvata vo daden kvartal 
buxetskiot korisnik go izvr{uva vrz osnova 
na finansiskiot plan po meseci. 
 

^len 9 
Isplatata na platite na vrabotenite 

}e se izvr{uva vo ramkite na obezbedenite 
sredstva vo Buxetot, a vo soglasnost so 
soodvetnite propisi i toa:  

Za izbranite i imenuvanite lica 
(Gradona~alnikot) platata i drugite 
nadomestoci }e se opredeluvaat vo 
soglasnost so odredbite na Zakonot za 
izmenuvawe na zakonot za platite i drugite 
nadomestoci na pratenicite vo Sobranieto 
na republika Makedonija  i drugite izbrani 
i imenuvani lica vo Republikata i 
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Uredbata za izdatocite za slu`ben pat i 
selidbi vo stranstvo {to na organite na 
upravata im se priznavaat vo tekovni 
tro{oci.  Osnovica za presmetuvawe na 
platite kaj ovie lica e iznosot od 25.726,00 
denari.  

Za vrabotenite koi imaat status na 
dr`avni slu`benici platite }e se 
opredeluvaat vrz osnova na Zakonot za 
dr`avni slu`benici. Vrednosta na bodot 
za presmetuvawe na platite na ovaa 
kategorija vraboteni e vo ramkite na 
donesenata odluka na Vladata na 
Republika Makedonija, vo soglasnst so 
~len 17 od Zakonot za izmenuvawe i 
doplnuvawe na Zakonot za dr`avni 
slu`benivi ("Slu`ben vesnik na RM" broj 
114/09).  

Za vrabotenite koi nemaat status na 
dr`aven slu`benik (administrativno -
tehni~kiot personal) platite }e se 
utvrduvaat vrz osnova na Zakonot za 
isplata na plati, Zakonot za rabotni 
odnosi, Zakonot za minimalna plata i 
Pravilnikot za isplata na plati na 
administrativno tehni~kiot personal.  
Najniskata plata za ovie rabotnici, 
utvrdena vo soglasnost so navedenite 
propisi, se zgolemuva za soodvetniot 
koeficient vo zavisnost od 
kvalifikacijata i rabotnoto mesto, a na 
taka dobieniot iznos se dodava procent od 
0,5% za sekoja godina navr{en sta`. 

 
^len 10 

Isplatata na plati vo lokalnite 
javni ustanovi ja kontrolira i odobruva 
Ministerstvoto za finansii. Op{tinata e 
dol`na, najdocna dva dena pred isplatata 
na plati,  do nadle`noto ministerstvo i 
Ministerstvoto za finansii da dostavi 
barawe za odobruvawe na sredstva za plati, 
kon koe }e gi prilo`i: obrazec F - 1 za 
brojot na vrabotenite po ime i prezime, 
plata kako i drugi podatoci vo pi{ana i 
elektronska verzija za odnosniot mesec za 

koj se odnesuva isplatata,  obrazec 6 i druga 
dokumentacija po barawe na nadle`nite 
ministerstva. 
 

^len 11 
 Mese~niot nadomestok za 

prisustvo na sednicite na Sovetot na 
op{tinata na sovetnicite im se isplatuva 
vrz osnova na donesena odluka od Sovetot na 
op{tinata, koja bazira na Zakonot za plati 
i drugi nadomestoci na pratenicite vo 
Sobranieto na Republika Makedonija  i 
drugite izbrani i imenuvani lica vo 
Republikata.  
       

^len 12 
Isplatata na dnevnici za slu`beni 

patuvawa i drugi tro{oci koi 
proizleguvaat od slu`beni patuvawa vo 
zemjata i stranstvo }e se vr{i vo soglasnost 
so aktuelnata zakonskata regulativa za ovaa 
oblast. 

 
^len 13 

Vo slu~aj na boleduvawe podolgo od 
{est meseci i vo slu~aj na pote{ki 
posledici od elementarni nepogodi vo 
smisla na Zakonot za za{tita i spasuvawe, i 
drugi slu~ai na rabotnikot mu se isplatuva 
pomo{ vo visina  od edna posledno 
isplatena prose~na mese~na plata. 

  
^len 14 

Koristeweto na sredstvata od 
buxetot na op{tinata za vr{ewe na 
funkciite na buxetskite korisnici se vr{i 
preku pla}awe na stoki i uslugi koi se 
nabavuvaat so fakturi vo koi posebno se 
iska`uvaat rashodite po pooddelni stavki, 
po~ituvaj}i gi odredbite od Zakonot za 
javnite nabavki. 

Nabavkata na stoki i vr{eweto na 
uslugi mo`e da se vr{i i so smetkopotvrdi 
vo slu~aj koga za rashodite ne mo`e da se 
izdade faktura i samo vo ograni~eni 
poedine~ni iznosi vo protivvrednost od 
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6.000 denari mese~no, kade zadol`itelno 
mora da bide prilo`ena fiskalna smetka, 
pri {to rashodite treba da bidat 
iska`ani po klasifikacija na soodvetniot 
rashod. 
 

^len 15 
Za sredstvata utvrdeni vo Buxetot 

na op{tinata vo ramkite na rezervite 
(postojana i tekovna buxetska rezerva), 
odlu~uva Sovetot na Op{tinata a gi 
izvr{uva Gradona~alnikot. Za 
iskoristenite sredstva od rezervite 
Gradona~alnikot e dol`en da podnese 
godi{en izve{taj.    

 
^len 16 

Sredstvata utvrdeni vo Buxetot i 
rasporedeni vo pooddelnite programi i 
potprogrami gi izvr{uva Gradona~alnikot 
na Op{tinata. 

 
   ^len 17 

Buxetskite korisnici mo`at da 
vrabotuvaat novi rabotnici i da 
popolnuvaat isprazneti rabotni mesta 
samo pod uslov, ako za toa se obezbedeni 
sredstva vo buxetot na op{tinata. Za 
obezbedenite sredstva Gradona~alnikot na 
op{tinata dava pismeno izvestuvawe za 
obezbedenite sredstva, po prethodno 
dadeno pozitivno mislewe od Agencijata 
za dr`avni slu`benici na aktite za 
sistematizacija. 

 
           ^len 18 

Koga prihodite {to mu pripa|aat na 
Buxetot se pogre{no uplateni ili se 
naplateni vo iznos pogolem od utvrdeniot, 
pogre{no ili pove}e naplateniot iznos se 
vra}a prvenstveno na tovar na vidot na 
prihodite na koi se uplateni, a dokolku 
takvi prihodi nema, toga{ na tovar na 
drugite prihodi na Buxetot. 
 Povratot na pogre{no, na pove}e 
uplateni, odnosno naplateni prihodi se 

vr{i so re{enie na Gradona~alnikot, osven 
vo slu~aite kade nadle`nosta im pripa|a na 
drugi organi. 

 
           ^len 19 

Buxetot na Op{tinata  ^e{inovo - 
Oble{evo  se izvr{uva od 01.01.2013 do 
31.12.2013 godina. 

 
           ^len 20 

Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot 
na objavuvaweto vo "Slu`ben glasnik na 
Op{tinata ^e{inovo - Oble{evo", a }e se 
primenuva od 01 Januari 2013 godina. 

 

Br.07-2554/1           Совет на општина 
27.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
извршување на буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.08-2632/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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Vrz osnova na soodvetnite odredbi od 
Zakonot za Buxeti, Zakonot za 
finansirawe na edinicite za lokalna 
samouprava, Zakonot za  osnovno 
obrazovanie, Zakonot za smetkovodstvo na 
buxeti i buxetski korisnici, Zakonot za 
platen promet, Upatstvoto za na~inot na 
trezorsko rabotewe i Odlukata za 

izvrшuvawe na buxetot na opшtina 

^eшinovo - Obleшevo za 2013 godina 

Sovetot na opшtina ^eшinovo -  

Obleшevo, na svojat sednica od 26. 12. 2012 

godina,  donese 
 

O  D  L  U  K  A 
za blagajni~ki maksimum za 2013 godina 

 
^len 1 

 Maksimalniot iznos na gotovi pari 

шto mo`e da se ~uva vo blagajnata na 

opшtina ^eшinovo - Obleшevo 

(blagajni~ki maksimum)  se opredeluva na 
10.000,00 denari. 
 

^len 2 
 So gotovite pari od ~len 1 na ovaa 

odluka mo`at da se plaќaat stoki i uslugi 

koi, spored svojot karakter, ne mo`at da 

se plaќaat bezgotovinski. 

 
^len 3 

 Site isplati od blagajnata, vo 
ramkite na opredeleniot blagajni~ki 

mksimum, se vrшat vrz osnova na 

verodostojni dokumenti. Za sekoja 
poedi~e~na isplata se sostavuva pismena 
potvdra (kasa isplati)  a podatocite za 

izvrшenata isplata se evidentiraat vo 

kniga na blagajnata (blagajni~ki 

izveшtaj). 

 Vo opredeleni vremenski 

intervali, a najmalku ednaш mese~no,  

blagajnikot vrшi saldirawe na 

blagajni~kata kniga, utvrduvaj}i vkupna 

uplata vo blagajnata, vkupna isplata od 
blagajnata i saldo na soodveten datum.  

Primerok od taka saldiranata kniga 
na blagajnata, zaedno so propratnata 
dokumentacija (smetki, kasa primi, kasa 
isplati i drugi dokumenti) blagajnikot 
predava vo Oddelenieto  za urbanizam, 
finansii, administrirawe na danoci, taksi 

i LER vo opшtinata zaradi kni`ewe. 

 
^len 4 

Ovaa Odluka stapuva na sila so denot 
na objavuvaweto vo “Slu`ben glasnik” na 

opшtina ^eшinovo - Obleшevo, a  }e se 

primenuva od 1. Januari 2013 godina. 
 

Br.07-2553/1           Совет на општина 
27.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за благајнички максимум за 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

благајнички максимум за 2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 26.12.2012 
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.08-2630/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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Врз основа на член 21, став 1, точка 8 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), и врз основа на 
Правилникот за степенот на уредување на 
градежното земјиште со објекти на 
комуналната инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост (Сл.весник на Република 
Македонија бр. 93/2011, 65/2012 и 75/2012),  
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012  година 
ја донесе следната: 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

за уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година 
 
  1.Правци на делување: 
 Во програмата за уредување на 
градежно земјиште на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево се предвидуваат 
следните активности: 
  А)Локалитет на кој ќе се 
доделува градежно земјиште; 
  Б)Обем на уредување на 
градежно земјиште; 
  В)Висина на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште; 
  Г)Начин на пресметување на 
нето корисна површина. 
 Во зависност од финансиските 
можности предвидените активности можат да 
се дополнат со некои додатни задачи. 
  2.Населени места на кои ќе се 
врши уредувањето 

 Чешиново, Облешево, Спанчево, 
Соколарци, Теранци, Чифлик, 
Кучичино, Бурилчево, Жиганци, Бања, 
Уларци, Врбица, Новоселани и 
Лепопелци. 
             3.Експропријација 

  Локалитет на кои ќе се 
доделува градежно земјиште 

            Локалитет : м.в. „Св.Атанас“ КО 
Спанчево. 
            Локациите се предвидени за Г2 – 
Лесна и незагадувачка индустрија и Е2 – 
Комунална Супраструктура. 
            Локалитет: м.в. „Кривулица“ КП 123 
и КП 124 КО Облешево. 
            Локацијата (ЛУПД) е предвидена за 
стопански комплекс за финална преработка 
на земјоделски производи. 
 Ќе се прибават потребните документи 
предвидени во урбанистичкиот план на 
Чешиново и Облешево и другите населени 
места во општината. 
  Обем на уредување на градежно 
земјиште претставува: 
 -Изградба на инфраструктура, Геодетска 
работа, Проектирање, Пробивање на улици, 
Изградба на електрична мрежа. 
  Обемот на уредување ќе се 
утврди дополнително за секоја позициија 
пооделно.       

 Висина на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште: 

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 и 
Теранци 
III Зона – Бурилчево, Кучичино, Жиганци, 
Новоселани, Лепопелци и Врбица 
I Зона                 II Зона                 III Зона 
-геодетска работа  
30 ден/м2             25 ден/м2          17,5 ден/м2 
-проектирање   
50 ден/м2             40 ден/м2           30 ден/м2 
-пробивање на ул.со механ.  
80 ден/м2             60 ден/м2          32,5 ден/м2 
-изградба на ел.мрежа   
150 ден/м2           100 ден/м2           75 ден/м2      

 ВКУПНО:    
310 ден/м2           225 ден/м2          155 ден/м2 
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- Висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште во 
Програмата ќе се пресметува во Евра-
денарска противвредност по среден курс на 
НБРМ на денот на плаќањето. 

-Пресметувањето на НКП (Нова 
корисна површина) на локација на која ќе се 
руши стар објект а ќе се гради нов, се врши 
така што од новата површина ќе се одземе 
површината што се руши и ќе се плати само 
разликата од површината на новиот објект. 
(По Имотен Лист) 
 -Трошоците за дворно уредување 
паѓаат на товар на инвеститорот. 
 -Трошоците за приклучок на 
водоводна, електрична и канализациона 
мрежа (согласности-такси) паѓаат на товар на 
инвеститорот.  
 -Трошоците за дислокација на 
водоводна, канализациона и електрична 
мрежа ( но не и приватни приклучни линии) 
ако поминуваат низ градежна парцела и го 
попречуваат градењето, доградбата или 
надградбата на објектот а за кои се платени 
трошоците за уредување на градежно 
земјиште, паѓаат на товар на ЈПКД 
„Облешево“. 
 -Ако трошоците за дислокација се 
поголеми од платениот надоместок, во тој 
случај разликата е на товар на инвеститорот. 
  -Висина на надоместок на 
локации во сопственост на граѓаните: 
 А)Индивидуални станбени згради 
 I Зона 6  Евра х 61= 366 ден/м2 
 II Зона 5 Евра х 61 =305 ден/м2 
 III Зона 4 Евра х 61= 244 ден/м2 
 Б)Деловен простор и индивидуални 
дуќани   
 I Зона 16 Евра х 61= 976 ден/м2 
 II Зона 8 Евра х 61 =488 ден/м2 
 III Зона 6  Евра х 61= 366 ден/м2 
 В)Индустриски и производни објекти 

I Зона 5 Евра х 61= 305 ден/м2 
 II Зона 3 Евра х 61 = 183 ден/м2 
 III Зона 1  Евра х 61= 61 ден/м2 
 Г)Селскостопански објекти 

I Зона  1,5  Евра х 61=  91,5 ден/м2 
 II Зона 1,5  Евра х 61 = 91,5ден/м2 
 III Зона1,0  Евра х 61= 61,0 ден/м2 
 Д)Административни објекти  

I Зона 3 Евра х 61= 183 ден/м2 
 II Зона 2 Евра х 61 = 122 ден/м2 
 III Зона 1  Евра х 61= 61 ден/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 

 
 Начин  на пресметување на Нето 
Корисна Површина (НКП) 
 Во услови кога не се реализираат 
објектите на комуналната инфраструктура, 
согласно степенот на планирана уредност, 
трошоците за уредување на градежно земјиште 
се пресметуваат врз основа на новата корисна 
површина што ќе се гради, која е збир на нето 
површините на подовите на сите простории во 
објектот, согласно заверен основен проект и 
анекс на основниот проект помножен со 
следните коефициенти: 
 1.За станбени објекти 
            -станбени простории,                        1,0 
 -стамбени простории со висина до 2,50м 
              потпокривен простор                       0,2 
 -лоѓија затворена од три страни           0,4 
           - подлогија затворена од две страни                   
0,3 
            -балкони , тераси                                 0,2 
            -заеднички проодни тераси , пасажи, 0,2                                                     
 -помишни простории, остава за гориво 
             котлара,визба,                             0,3   
  - трафостаница од 35 Кв во објектот  
             и надвор од објектот                          0,3 
             -скалишен простор и заеднички 
комуникации 0,3 
             -стражарници,управител,простории за 
одмор  0,5 
 - паркиралишта и гаражи                    0,1 
 2.Деловни, јавни и производни 
објекти 
-простории                                            1,0 
-магицини,                                            0,5 



Str.19 br.1 Slu`ben Glasnik na op{tina ^e{inovo-Oble{evo                             15.01.2013god. 

 

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

- помошни простории,остава за гориво, 
котлара                                                 0,3 
-трафостаница до 35  Кв во објект и надвор од 
објектот                                          0,4 
 -скалишен простор и заеднички комуникации     
0,5 
-паркиралишта и гаражи                    0,1 
 -лоѓија затворена од три страни       0,5 
 - подлогија затворена од две страни       0,3 
-  балкони , тераси                              0,4 
- отворен наткриен простор              0,3 
 
 3.Други објекти 
-катна гаража                                       0,05 
-спортски покриени објекти                0,5 
-спортски откриени објекти                 0,3 
-бензински пумпи,гасни станици и базни  
 станици за 50% од површина на локацијата                                                           
1,0 
-отворени пазаришта  за 30% од површината 
на локацијата                               1,0 
-базени                                                    0,2 
- трафостаница над 35  Кв                    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 бензинска пумпна станица и 
нејзини придружни содржини (продавници, 
кафетерии и ресторани,авто сервиси,авто 
салони, помошни простории): 
             -продажни простории на бензинските 
пумпни станици 1,0; и  
             - услужни простории на бензинските 
пумпни станици 1,0; 
             6. За објектите од групата на класа на 
намени Б 5- угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси и 
одмаралишта , и за објекти од група на класи 
на намени  А 4 – хотел,  мотел, планинарски 
дом и ловен дом  : 
                - сите простории, 0,05; 

           (2) Пои склучок од став (1) на овој член, 
во новата корисна површина   што ке се гради 
согласно заверената проектна               
документација не се пресметуваат површините 
на: 
             -инсталационите канали; 
             -окната на лифтови; 
             - окна на врати и  
             -отворени паркиралишта. 
             - подземни резервоари 
             -објекти заштитени како културно 
наследство. 
                     ( 3) За објектите од став 1 на овој 
член со височина над 32 ката , висината на 
трошоцитеза уредување на градежното 
земјиште , во зависност од степенот на 
уреденост на градежното земјиште , се 
пресметува на 27% од вкупно пресметаната 
површина согласно став (1) и (2)  од овој член. 
            ( 4) За агро берзи и откупно 
дистрибутивни центри или пазари , висината на 
трошоците за уредување на градежното 
земјиште , во зависност од степенот на 
уреденост на градежното зејиште , се 
пресметува  на 50% од вкупно пресметаната 
површина  согласно став (1) и (2) од овој член. 
              Подрум-претставува ниво на објектот 
кој е целосно вкопан 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 0-1м 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 
наѕидоци на краевите над 1,5м се пресметува 
надоместок измеѓу поткровје и кат. 
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 Во корисна површина не се пресметува 
површината на ѕидови и други конструктивни 
елементи, инсталациони канали, окна за 
лифтови, скали, тремови, ниши на врати, 
настрешници, базени, отворени тераси, 
паркиралишта и отворени спортски 
игралишта. Пресметаната вкупна НКП се 
намалува за  (1-3%) за малтер на ѕидовите. 
 Доколку инвеститорот учествува во 
финансирањето на изработка на дел од УП, 
дел од средствата дадени за финансирање на 
УП ќе му се прифатат во надоместокот за 
уредување на градежно земјиште, но не 
повеќе од 50% од висината на вредноста. 
 Доколку инвеститорот изгради 
поголема нето корисна површина од онаа 
според заверениот проект што ја платил, 
должен е вишокот на м2 да го плати по цена 
што важи на денот на плаќањето. 
 Ова важи и за пријавување од страна на 
надлежни инспекциски служби. 
 Надоместокот за уредување на 
градежно земјиште корисниците ќе го уплатат 
на с-ка 840-172-06511,приходна шифра 
717137. 
 
Br.07-2597/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
  

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево за 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Чешиново-Облешево 
за 2013 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.12.2012 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.08-2628/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

   Врз основа на член 17 став 1, член 26 
точка 6 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ“ 
бр.51/05,137/07, 124/10 18/11, 53/11 и 144/2012), 
член 36 став 1 точка точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ“ 
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево (“Сл.гласник 
на општина Чешиново-Облешево“ бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден: 26.12.2012 година  
донесе: 

 
ПРОГРАМА 

за изработка на  Урбанистички Планови (за 
село), Урбанистички Планови вон населено 

место, ЛУПД и измени и дополнувања на  
урбанистички планови за 2013 год. 

на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево 

 
 I.  ВОВЕД 

Урбанистичкото планирање е 
континуиран процес со кој се врши уредување 
и хуманизација на просторот , заштита и 
унапредување на животната средина и 
природата, како и зголемување на вредноста на 
земјиштето.  

Во процесот на децентрализацијата, 
економскиот развој на општината  зазема 
значајно место во надлежностите на локалната 
самоуправа. 
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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 
донесе Програма за изработка на 
урбанистички планови У.П (за село) и измени 
и дополнувања на урбанистички планови, 
ЛУПД, УП вон населени места за 2013 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, и измена и дополна 
на деталните урбанистички планови за селата 
или делови од селата , што се применуваат 
како урбанистички план за село (согласно 
член 46 од Законот, објавен во Сл. Весник на 
Р.М.бр.137/07).   

Во општина Чешиново-Облешево за 
2013год. предвидена е изработка на УП; 
измена и дополнување на Урбанистичките 
планови, ЛУПД и УП вон населени места за 
следните населени места: 

Изработка на Урбанистички план за 
село: 
                                Урбанистички план за село  
1  Урбанистички 

план за село 
Спанчево  

буџет на општина  

2  Урбанистички 
план за село 
Теранци   

буџет на општина  

3  Урбанистички 
план за село 
Кучичино  

буџет на општина  

4  Урбанистички 
план за село 
Бурилчево 

буџет на општина  

5  Урбанистички 
план за село 
Уларци 

буџет на општина  

6  Урбанистички 
план за село 
Жиѓанци 

буџет на општина  

7.  Урбанистички 
план за село 
Лепопелци 

буџет на општина  

8.  Урбанистички 
план за село 
Новоселани  

буџет на општина  
 

9.  Урбанистички 
план за село 
Облешево  

буџет на општина  
 

10. Урбанистички 
план за село 
Чешиново  

буџет на општина  
 

11. Урбанистички 
план за село 
Соколарци  

буџет на општина  
 

12. Урбанистички 
план за село 
Чифлик  

буџет на општина  
 

13. Урбанистички 
план за село Бања  

буџет на општина  
 

                          ЛУПД Локална урбанистичка планска 
документација 
1.ЛУПД на КП 4375 КО 
Чешиново ,  
со намена лесна и 
незагадувачка 
индустрија (Ги Г2) 

 
самофинансирање 

                 Планови во постапка  
 

1.  Урбанистички 
план вон 
населено место 
за стопански 

Буџет на општина 
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комплекс  со 
намена Г2 Лесна 
и незагадувачка 
индустрија  и Е2 
– Комунална 
Супраструктура  
во м.в. 
„СВ.Атанас“, КО 
Спанчево   

2  Урбанистички 
план вон 
населено место  
во м.в. 
„Средорек“КО 
Уларци  

Буџет на општина  

3  УП с. Облешево 
Урбан единица 
1, дел од блок 5 

самофинансирање  

4 УПС Облешево -
дел од блок 4- 
КО облешево 
 
 

 

5  
УПС Облешево -
дел од блок 1- 
КО облешево 
(кај Стара 
Општина) 
 

 

6  УП с. Облешево 
, дел од блок Б2 
(помеѓу дел од 
железничка 
пруга „Штип –
Кочани“ , дел од 
крак на ул. 
„М.Тито“,дел од 
ул.„М.Тито“, ул. 
„М.Тито“, 
ул.Р.Симеонов“и 
дел од ул. 
„Г.Прличев“ 

Буџет на општина 

7. УП за дел од с. 
Соколарци, 
изменување и 
дополнување на 
- дел од блок 04 
– КО Соколарци 
(млекара) 

самофинансирање  

8 ЛУПД за КП 123 
и 124 КО 
Облешево –
стопански 
комплекс за 

самофинансирање  

финална 
преработка на 
земјоделски 
производи  

9 
 
 
 
 
 
 

ЛУПД за 
стопански 
комплекс(произв
одство на 
блокови и цигли 
од печена глина) 
КО Кучичино во 
локалитет Долна 
Лака 

самофинансирање 
 
 
 
 
 

10  ЛУПД за дел од 
ГП 1.01 (КП 
576/1) на м.в. 
Пилавот КО 
Бурилчево ситни 
преживари (овци 
и кози) 

Буџет на општина  
 
 
 
 

11  
 
 

ЛУПД на КП 
бр.3228 и КП 
3229 за 
локалитет м.в. 
„Турски 
Гробишта“ за 
„Бањолошки 
рекреативен 
Центар со 
третман за 
рехабилитација и 
реанимација“ КО 
Бања.  

Буџет на општина 
 
 
 
 
 

12 УПС за с. 
Чешиново  -дел 
од блок 3 – 
измени и 
дополнувања  

Буџет на општина  

13  УПС за с. 
Чешиново  -дел 
од блок 1 – 
измени и 
дополнувања 
(Старо 
игралиште) 

Буџет на општина 

14  УПС за с. 
Чешиново  -дел 
од блок 4 – 
измени и 
дополнувања  
 

Буџет на општина  

15   Буџет на општина  
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      Убанистички план вон населено 
место  

Со Програмата се предвидува 
изработка на урбанистички планови вон 
населено место по потреба за плански опфат, 
за подрачјето на општина Чешиново-
Облешево кои не се опфатени со 
урбанистички планови, на локалитети од 
интерес за општината и локалитети на кои ке 
можат да бидат реализирани барања на 
заинтересирани физички и правни лица, 
прифатливи за општината.  

Со овој план се уредува намената и 
начинот на користење на просторот , како и 
условите за градење на комплекси и градби 
вон  населени места.   
 
     Убанистички план вон населено место 
 

Урбанистички план вон населено место 
во м.в.„Курија“КО Сококларци 

Урбанистички план вон населено место 
во м.в.„Дрма“КО Сококларци 

Урбанистички план вон населено место 
во м.в.„Шопка“КО Сококларци 

 
 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.  

 
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.  
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 планои за 2013 год. Изнесуваат 
3.100.000,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 ке се 
применува од 01.01.2013 год. 

 
Br.07-2596/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
                                                                         

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата за изработка на  Урбанистички 
Планови (за село), Урбанистички Планови 

вон населено место, ЛУПД и измени и 
дополнувања на  урбанистички планови за 

2013 год. на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

изработка на  Урбанистички Планови (за 
село),Урбанистички Планови вон населено 
место, ЛУПД и измени и дополнувања на  
урбанистички планови за 2013 год. на 
подрачјето на општина Чешиново-Облешево, 
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што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2627/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 12 од Законот за 
јавна чистота (Службен весник на Република 
Македонија бр. 11/2008, 64/2009, 88/2010, 
114/2010, 23/2011, 53/2011, 80/2012), Советот 
на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 година ја 
донесе следната: 
 

P R O G R A M A 
za odr`uvawe na javnata ~istota na 
podra~jeto na Op{tina ^e{inovo-

Oble{evo za  2013 gодина 
 

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”. 
 
Poteklo i vid na smetot na javnite 
povr{ini 
Spored na~inot na `iveewe i rabotewe na 
lu|eto odr`uvaweto na javnata ~istota e 
usloveno od slednive faktori: 
- Gustinata na naselenost 
- Gradskiot soobra}aj 
- Stanbeniot prostor 
- Kulturnite naviki na naselenieto 
- Standardot 
- Samodisciplinata na gra|anite 
- Pridr`uvawe na pozitivnite propisi 
Od ovie faktori  e usloven i stepenot na 
zagadenost na JPP na~inot i dinamikata na 
odr`uvawe na istata. 
 
  1. Sekojdneven smet:    
a) Obi~en uli~en smet: 
- kutii od cigari i kibriti,otpadoci od 
cigari 
- iskoristeni bileti, hartija od razni 
pakuvawa 
- ostanati otpadoci od sli~en karakter. 
b) Otpadoci od vozila koi nastanuvaat : 
- pri prevoz na raznoviden materijal ( 
grade`en materijal, ovo{je, zelen~uk i 
tehnolo{ki materijal) 
- pri tovarawe i rastovarawe na razni 
stoki 
- pri sobirawe na doma{en smet 
- pri kosewe na trevni povr{ini 

v) Zagaduvawa od atmosфerata 
- zagaduvawe od ~ad, prav 
- industriski oxaci 
- gasovite od motornite vozila 
g) Pri intenzivno vrnewe na do`dovi  
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- nanosi od zemja, pesok, lisja i dr. 
 
2. Sezonski smet  
Se pojavuva sezonski i obi~no go ima dva 
vida 
- lisja od drvjata, zemjodelski otpad, suvi 
granki i sli~no 
- pesok, zgura i siten kamen koj vo 
zimskiot period slu`i za posipuvawe na 
JPP povr{ini zaradi namaluvawe na 
lizgavosta koj po prestanokot na 
mrazevite i snegovite treba temelno da se 
otstrani. 
 

Kategorizacija na JPP za utvrduvawe na 
redosledot na ~istewe po denovi vo 

mesecot 
 

Za izrabotka na organizacioniot plan 
za ~istewe na JPP eden od va`nite 
faktori e kategorizacijata na JPP.  
Kategorizacijata na JPP zavisi od : 
naselenosta na naselenoto mesto, 
rasporedot na rabotnite i stambenite 
objekti, intenzitetot na soobra}ajot. 
Imaj}i go vo predvid iskustvoto od 
prethodnite godini ja predlagame slednava 
kategorizacija: 
 
I Kategorija 
 Naseleno mesto Oble{evo i 
naseleno mesto ^e{inovo na glavnite 
ulici koi se so gusta frekvencija na 
dvi`ewe  }e se ~istat eden pat  vo 
nedelata, a rabotite }e se izveduvaat rano 
nautro. 
 

       II  Kategorija 
       Gusto naseleni ulici vo nas. mesta 
Span~evo, Sokolarci, ^iflik i Teranci, 
so gusta frekfencija na dvi`ewe. 
Rabotite }e se izveduvaat eden  raboten 
den vo nedelata. 
  Rabotite od ovie dve kategorii }e  

se izveduvaat nautro so  isklu~ok vo 

zimski periodi pri pogolemi vrne`i na 
sneg i pojava na no}ni mrazevi. 
  Vo zimski period koga pa|awata od 

sneg se pogolemi od 15sm, vo kolku 
Koordinativnoto telo za elementarni 
nepogodi nema izdadeno posebna naredba, 
rabotnicite koi ja odr`uvaat ~istotata na 
Javnite i Prometnite  Povr{ini }e rabotat 
vo naselenite mesta na op{tinata i }e gi 
izvr{uvaat slednive raboti: 
- Otvarawe na pe{a~ki premini 
- Otvarawe na pe{a~ki pateki po ulicite 
- Celosni ~istewa na mostovite 
- ^istewe i praznewe na uli~nite korpi 
 

       III  Kategorija 
       Gusto naseleni ulici vo naselenite 
mesta so poslab gradski promet i lu|e, 
odnosno sporednite ulici vo naseleno 
mesto Oble{evo i naseleno mesto 
^e{inovo.  Rabotite }e se izveduvaat dva 
dena vo mesecot. 
 

           IV Kategorija 
  Ulici od koi se sobiraat otpadoci so 

ra~ni koli~ki posle  ~istewe na istite. 
Toa se sporednite ulici vo nas. mesta 
Span~evo, Sokolarci, ^iflik i Teranci i 
site ostanati ulici vo nas. mesta Ku~i~ino, 
Novoselani, Lepopelci, Bawa, Buril~evo, 
@iganci i Ularci. Rabotite }e se 
izveduvaat eden raboten den vo mesecot.        
        Mieweto na JPP se vr{i  ra~no so 
crevo. Rabotata se izvr{uva  edna{ mese~no 
7 pati vo godinata po zavr{uvaweto na 
zimskite meseci. 
 

         V Kategorija 
    Vo ovaa kategorija spa|a: iznesuvaweto  
na pesok, kamen, kal, lisja  po porojni 
do`dovi.   
 
Povremeni raboti 
   Kako povremeni raboti se javuvaat 
pre~istuvawe na JPP po barawe na 
organite na Lokalnata samouprava za vreme 
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na dr`avnite praznici, po barawe na 
inspekciskite slu`bi i dr. Ovie raboti 
se izvr{uvaat nadvor od planiranata 
programa.  
 Vo Programata za  odr`uvawe na 
JPP za 2013 g.  se predvideni slednive 
aktivnosti: 
    - Povr{ini koi slu`at kako priodi vo 
kolektivnite stambeni zgradi. 
   -  Ras~istuvawe na divi deponii 
   -  Slobodnite povr{ini koi ne se 
nameneti za promet na soobra}aj. 
 

I- va  Kategorija 
Metewe na javni i soobra}ajni povr{ini i 

ulici, dva dena vo nedelata od 07-11~.  

Red.br.                            Ime 
na povr{inata 

                         
m2 

  

1. centralnite ulici vo 
nas.mesto Oble{evo 

444 

4.700 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^e{inovo 

4.000 

  

 
II- ra  Kategorija 
Metewe na javni-soobra}ajni povr{ini  i 

ulici eden den vo nedelata od 07-11~: 

Ime na povr{inata                                         
m2 

 

 1. centralnite ulici vo nas. 
mesto Span~evo 

4000 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto Sokolarci 

3000 

3. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^iflik 

3000 

4. centralnite ulici vo 
nas.mesto Teranci 

3000 

 
III - ta  Kategorija 
 
         Metewe na javni-soobra}ajni  
povr{ini  i ulici dva dena vo mesecot         
                                                        od 07-11~ 

 

Red.br.                       Naziv na 
povr{inata 

         m2 

1. Sporedni ulici vo nas. 
mesto Oble{evo 

6000 

2. Sporedni ulici vo nas. 
mesto ^e{inovo 

4000 

 

IV- ta Kategorija 
Ulici od koi se sobiraat otpadoci so ra~ni 

kolici eden den vo                                                       
mesecot 08-15~.  

Red.br. Naziv na povr{inata m2 

1. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Span~evo  

3000 

2. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Sokolarci 

3000 

3. Ostanati ulici vo nas. 
mesto ^iflik 

2000 

4. Ostanati ulici vo nas. 
mesto Teranci 

2000 

5. Ulici vo nas.mesto 
Ku~i~ino 

4000 

6. Ulici vo nas.mesto 
Novoselani 

1000 

7. Ulici vo nas. mesto 
Lepopelci 

1000 

8. Ulici vo nas. mesto 
Bawa 

3000 

9. Ulici vo nas.mesto 
Buril~evo 

3000 

10. Ulici vo nas. mesto 
@iganci 

3000 

11. Ulici vo nas. mesto 
Ularci 

3000 

  
 Za  kvalitetno izvr{uvawe na 
rabotnite zada~i neophodna e obnova na 
sadovite za sobirawe na smet od JPP, 
nabavka na oprema i sredstva za rabota. Vo 
izminatata 2012 god., se nabaveni 1000 
plasti~ni kanti za otpad, a za tekovnata 
2013 g. planirana  e nabavka  na:  
          

re.b opis Koli~i
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r na vo 
br. 

1 Plasti~ni  uli~ni korpi za 
smet   

200 

2 Uli~ni korpi za smet 30 

3. Metalni kontejneri 20 

5. Specijalno vozilo za 
metewe na JPP. 
 

  1 

 
 Plasti~nite uli~ni korpi za smet 
}e se postavat vo site nas. mesta. 
 Uli~nite korpi za smet }e se 
postavat po glavnite ulici vo naselenite 
mesta. 
 Kontejnerite }e se postavat  
soodvetno vo sekoe neseleno mesto. 

 
 

P R E G L E D  
    na neposredni izvr{iteli na 

programata 
  

red.b
r 

RABOTNO MESTO Broj na 
izvr{i
teli 

1 Referent po komunalna 
higena 

  1 

2 ^ista~i na Javno 
prometni povr{ini 

  4 

 Vkupno:   5 

  
Za odr`uvawe na javnata ~istota se pla}a 
nadomestok. 
 Visinata na nadomestokot ja 
utvrduva Sovetot na op{tinata vo 
zavisnost od izgradenosta, uredenosta na 
javnite povr{ini i potrebata-obemot za 
odr`uvaweto na javnite povr{ini vo 
op{tinata.  
 
 Planirani prihodi 

  1.Doma}instva 
-Stanbena povr{ina  

po 20 den 
od 
doma}inst
vo 

            -dvorna povr{ina      

  2.Pretprijatija 
 -Rabotni prostorii  

Po 50 
den.,od 
pretprija
tie 

-Dvorna povr{ina    

                                                                
VKUPNO:             

 

 
Za realizirawe na programata  predvideni 
se slednite izvori na sredstva: 
 

1.  Preku cenata na smetot 
za odr`uvawe na JPP             

50.000,oo 
denari 

 2.Preku Buxet na 
Op{tina ^e{inovo-

Oble{evo   za odr`uvawe 
na JPP.      

50.000,oo 
denari 

3.Preku op{tokorisna 
rabota 

20.000,oo 
denari 

 Vkupno: 120.000,oo 
denari 

 
 Predvidenite prihodi od 
doma}instvata i pretprijatijata za 
realizirawe   na programata se zemeni kako 
da se naplateni vo  celost.  
 Programata za javna ~istota }e se 
sproveduva od strana na JPKD Oble{evo. 
 Povlekuvaweto na sredstvata od 
Buxetot na Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
}e se vr{i vrz osnova na sklu~en dogovor so 
Op{tina  ^e{inovo-Oble{evo po 
dostaveni mese~ni situacii od strana na 
JPKD"Oble{evo" i sproveden nadzor od 
op{tinata. 
 Inspekciski nadzor nad 
sproveduvawe na Programata za javna 
~istota }e vr{i komunalniot inspektor. 
 Vleguvawe vo sila na Programata za 
javna ~istota na JPP na Op{tina 
^e{inovo-Oble{evo. 
 Programata za javna ~istota na JPP 
na Op{tina ^e{inovo-Oble{evo za 2013 
godina vleguva vo sila 8 (osmiot) den od 



Str.28 br.1 Slu`ben Glasnik na op{tina ^e{inovo-Oble{evo                             15.01.2013god. 

 

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

denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik 
na op{tina ^e{inovo-Oble{evo. 
 Za nepo~ituvawe na Progamata za 
javna ~istota va`at odredbite od Zakonot 
za javna ~istota. 
 

Br.07-2595/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата  за одржување на јавната 

чистота на подрачјето на Општина 
Чешиново-Облешево за 2013 година  

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

одржување на јавната чистота на подрачјето 
на Општина Чешиново-Облешево за 2013 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2626/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 19 став 1, точка 2 
од Законот за управување со отпад (Службен 
Весник на Република Македонија бр. 68/2004, 
107/2007, 102/2008, 124/2010, 51/2011 и 
123/2012), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 

П Р О Г Р А М А 
za upravuvawe so otpad за 2013 година 

 
 Voved 
 Ostvaruvawe na celite koi se 
definirani so planot za upravuvawe so 
otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
vo periodot od 2009 do 2014 godina, a koi se 
odnesuvaat kon nadminuvawe na tekovnite 
problemi so otpadot i voveduvawe na 
soodveten na~in na upravuvawe so otpadot, 
}e bara {irok obem na akcii koi }e treba 
da bidat prevzemeni vo tekot na planskiot 
period. So ogled na toa deka se raboti za 
relativno kratok period od {est godini, 
akciite koi }e se prevzemat, kako i 
merkite koi }e se sprovedat, treba da 
pottiknat itni podobruvawa na postojnata 
situacija so upravuvaweto so otpadot ili 
da bidat osnova za akciite koi bi se 
prevzemale podocna. 
 Pri definirawe na aktivnostite 
koi se planiraat da se prevzemat vo 2013 
godina, najte{kiot element be{e da se 
izdvojat prioritetite i da se prilagodat na 
realnite mo`nosti na op{tinata. Treba da 
se napomene deka tekovnite sub-standardni 
uslovi i praksa vo upravuvaweto so otpadot 
se golema pre~ka vo pribli`uvaweto kon 
evropskite direktivi od ovaa oblast, kako 
i zadovoluvawe na barawata na zakonskite 
regulativi. 
 Programata za 2013 godina e 
organizirana soglasno prethodno 
definirani planski celi i planski akcii i 
istata pretstavuva implementaciona 
programa za realizacija na planot, so ~ija 
realizacija se o~ekuva zna~ajno 
podobruvawe na upravuvaweto so otpadot na 
krajot od planskiot period. Programata za 
upravuvawe so otpadot vo op{tina 
^e{inovo-Oble{evo e izrabotena soglasno 
~lenovite 18, 19 i 21 od Zakonot za 
upravuvawe so otpad. 
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Programa za 2013 godina 
 
 Strategiska cel br.1 
 
 Voveduvawe na sistem za sobirawe 
na otpad na del zgolemen za   30% - 40%  od  
teritorijata  na Op{tina ^e{inovo-
Oble{evo 
 Osnoven  uslov za soodvetno 
upravuvawe na komunalniot cvrst otpad e 
celosnata pokrienost na teritorijata i 
naselenieto vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo so uslugata za sobirawe, 
transport i deponirawe na ovoj vid otpad. 
Poradi toa kako glaven prioritet za  
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
definirana ovaa cel. Opfatenosta na 
naselenieto so uslugata za sobirawe na 
otpadot iznesuva 22,2%, a opfatenosta na 
ku}ite 20,8%. Od aspekt na javnoto 
mislewe za ovaa aktivnost, sogleduvawata 
na op{tinata se deka postoi 
zainteresiranost za vklu~uvawe na novi 
doma}instva vo postojniot sistem za 
sobirawe i transport na otpadot. 
Sega{nata sostojba vo odnos na 
pokrienosta so ovoj vid na komunalna 
usluga e: opfatenosta na naselenieto 
iznesuva 20,52%, a opfatenosta na ku}ite 
19,7%.   
 Definirana akcija za 2013 godina e 
da se postigne pokrienost na   50% - 60% 
od naselenieto. 
 Soglasno podatocite od 
JPKD"Oble{evo", deneska so ovaa 
komunalna usluga se pokrieni 450 subjekti 
ili okolu  1800 `iteli. 
 Planirano e zgolemuvawe na 
opfatot za 30% - 40% ili na krajot od 
godinata opfatenosta da iznesuva vkupno  
50% - 60% od naselenieto. Toa zna~i kon 
postojniot sistem da se priklu~at u{te 
400 doma}instva odnosno dopolnitelni 
1500 `iteli. 
 Iskustvata i tekovnite praktiki 
pri realizirawe na vakva aktivnost 

poka`uvaat deka prvite sadovi za sobirawe 
na otpadot treba da bidat nabaveni od 
strana na JPKD"Oble{evo" i da se podelat 
na novovklu~enite doma}instva, a dokolku 
dojde do nivno o{tetuvawe ili kra`ba, 
{tetata da bide nadomestena od strana na 
doma}instvata. 
 
 Strategiska cel br.2 i 3 
 
 Regionalen pristap vo upravuvaweto 
so otpad za Isto~en region- definiran vo 
NPUO 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo del 
od regionalniot sistem za upravuvawe so 
otpadot 
 
 Regionalniot pristap vo re{avawe 
na upravuvaweto so otpadot, spored NPUO 
e edinstven na~in za sozdavawe na odr`liv 
sistem za upravuvawe so otpadot. 
Definiranite prioriteti na dr`avno nivo 
od aspekt na za{tita na `ivotnata sredina 
se re{avawe na upravuvaweto so 
komunalniot cvrst otpad i re{avawe na 
problemot so netretirawe na otpadnite 
komunalni vodi. Kako prv ~ekor za 
realizacija na ovaa strate{ka cel e 
izrabotka na fizibiliti studija za 
regionalno upravuvawe so otpad za 
Isto~niot region. 
 Definirana akcija za 2013 godina e: 
 U~estvo na op{tinata vo izrabotka 
na fizibiliti studija za regionalno 
upravuvawe so otpad 
 Sekako deka za realizacija na ovaa 
cel }e bide potrebno da se vlo`at 
maksimalni napori, koi pred se treba da 
bidat naso~eni kon donesuvawe na odluki za 
u~estvo na sekoja od op{tinite koi 
pripa|aat na regionot i kon realizacija na 
tie odluki. 
 Vo tekot na 2013 godina kako po~etok 
na edna inicijativa za realizacija na 
celite treba da se donese odluka za u~estvo 
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vo regionalno re{avawe na upravuvaweto 
so otpad. 
 
 Strategiska cel br.4 
 Voveduvawe na povtorna upotreba i 
reciklirawe na reciklabilen otpad 
 
 Iako regionalniot pristap e 
definiran kako edinstveno re{enie za 
upravuvawe so otpadot, sekoja op{tina bi 
trebalo da napravi po~etni ~ekori vo 
voveduvaweto na povtorna upotreba i 
reciklirawe nareciklabilniot otpad. 
Na~inot na tehni~ko re{enie treba da se 
definira za op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, kako vo sledniot period da se 
prevzemaat ponatamo{nite ~ekori za 
realizacija na ovaa cel. 
 Definiranata akcija za 2013 godina 
e: 
 Izrabotka na studija za tehni~ko 
re{enie na nivo na op{tina 
 So ovaa studija bi se definirale 
lokaciite, potrebnata oprema i 
potrebniot personal za realizacija na 
ovaa strategiska cel i bi se izrabotil 
podetalen plan vo fazno voveduvawe na 
primarnata selekcija, sobirawe, 
transport, procesirawe i proda`ba na 
reciklabilnite materijali. 
 
 Strategiska cel br.5 
 Soodveten tretmat na 
biograzgradliviot otpad 
 
 Za 2013 godina  se predvideni 
slednite aktivnosti za realizacija na 
ovaa cel. 
 -kampawa kaj naselenieto za 
kompostirawe na otpadot i iskoristuvawe 
na komposot. 
 
 Strategiska cel br.6 
 Podobruvawe na upravuvawe so 
op{tinskata deponija 
 

 Postojniot na~in na deponirawe na 
otpadot ne gi zadovoluva nitu 
najelementarnite standardi za osnovno 
deponirawe. Samata deponija isto taka e 
daleku od zadovoluvawe na bilo kakvi 
standardi za vakov vid na deponii. Vo tekot 
na 2012 godina se izvr{i sreduvawe i 
nabivawe vo sloevi na otpadot na 
deponijata, no treba u{te da se poraboti na 
sreduvawe, ograduvawe, pa poradi toa edna 
od primarnite akcii za 2013 godina e: 
 Sozdavawe na osnovni uslovi za 
soodvetno upravuvawe na deponijata 
 Merki koi }e se prevzemat vo tekot 
na 2013 godina se: 

 Ograduvawe na deponijata 

 Definirawe na mesto za 
odlagawe nainertniot otpad 

 Definirawe na mesto za 
odlagawe na grade`en {ut 

 Periodi~no nabivawe vo 
sloevi na otpadot (so 
iznajmena mehanizacija) 

 Iskop na propisna jama za 
pcovisani doma{ni `ivotni i 
milenici 

 
 Strategiska cel br.7 
 Podigawe na javnata svest kaj 
naselenieto 
 
 Realizacijata na aktivnosta za 
zgolemuvawe na opfatot na naselenieto so 
uslugata za sobirawe, podignuvawe i 
transport na cvrstiot komunalen otpad e vo 
zavisnost od u~estvoto na naselenieto. 
Poradi toa e predvideno pred da se 
pristapi kon realizacija na navedenata 
aktivnost da se sprovede kampawa za 
podignuvawe na javnata svest za korisnosta 
na ovoj vid na usluga. 
 So cel uspe{na realizacija na ovaa 
akcija planirana e slednata akcija koja }e 
se realizira vo 2013 godina: 
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 Kampawa za voveduvawe na uslugata 
za podignuvawe, transport i deponirawe 
na otpadot 
 Akcijata }e bide realizirana preku 
slednite aktivnosti: 

 Priprema na kampawata 

 Sproveduvawe na kampawata 

 Analiza na ostvarenite 
rezultati 

 
 Strategiska cel br.8 
 Implementacija na monitoring i 
informirawe 
 
 Izrabotkata na Planot i 
Programata za 2013 godina za upravuvawe 
so cvrstiot otpad vo Op{tina ^e{inovo-
Oble{evo pretstavuva samo po~etna faza 
vo eden dolgoro~en proces za voveduvawe 
na integralnoto upravuvawe so otpadot. 
Vo tekot na planskiot period mo`e da se 
o~ekuva deka potrebite i okolnostite vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo povrzani so 
upravuvaweto so otpadot }e se promenat i 
poradi toa e neophodno planot koj }e bide 
usvoen od strana na Sovetot na op{tina 
^e{inovo-Oble{evo, bide predmet na 
kontinuiran monitoring i kontrola, kako 
i kontinuirano informirawe za 
realizacija na Planot. Kontinuiraniot 
monitoring }e ovozmo`i realno 
sogleduvawe na postignatite rezultati, 
odnosno }e osigura deka celite, akciite i 
merkite predvideni za realizacija na 
Planot seu{te se validni. Pokraj ova, 
soglasno zakonskata regulativa sekoja 
op{tina treba da go informira M@SPP 
za sostojbite vo op{tinata so upravuvawe 
so otpadot. 
 Akcii koi se planirani za 
realizacija vo 2013 godina se: 
 Popolnuvawe na formulari od 
strana na site u~esnici vo upravuvaweto 
so otpad 
 Sledewe na indikatorite 
 

Preodni i zavr{ni odredbi 
 
 So finansiska poddr{ka na 
[vajcarskata agencija vo op{tinata se 
implementira proektot Forumi vo 
zaednicata. So mnozinstvo na glasovi od 
gra|anite se odlu~i finansiskite sredstva 
dobieni preku proektot da bidat nameneti 
za zajaknuvawe na kapacitetite na 
komunalnoto pretprijatie, odnosno 
nabaveno e vozilo za smet i 1000 br. kanti 
za otpadoci, so {to }e se zgolemi 
kapacitetot na komunalnoto pretprijatie i 
}e se podobrat uslugite koi }e se 
izvr{uvaat od nivna strana, a so toa i 
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“Oble{evo” 
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Br.07-2594/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата  за управување со отпад 

 за 2013 година 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 
управување со отпад за 2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2625/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2013 

година 
 

Член 1 
Се усвојува Програмата за спроведување 

на општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести во 2013 година изготвена од 
Завод за здравствена заштита – Центар за јавно 
здравје Кочани. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-2593/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Програмата  за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од заразни 
болести во 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2013 година, 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година. 
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2.Решението да се објави во Службен 
Гласник на општина Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавувањето во Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево.  
Бр.08-2427/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Годишниот Извештај за 

работа на работа на Невладините 
Организации од општина Чешиново-

Облешево, за 2011 година 
 
I 

 Се усвојува Годишниот Извештај за 
работа на Невладините Организации од 
општина Чешиново-Облешево,за 2011 година, 
чии проекти беа финансирани од Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево. 
  

Br.07-2589/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
 
 

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

Заклучокот за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на Невладините 

Организации од општина Чешиново-
Облешево, за 2011 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Годишниот Извештај за работа 
на Советот на општина Чешиново-Облешево  за 
2013 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 26.12 .2012 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.08-2620/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
 Врз основа на член  21, став 1, точка 43 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), а во согласност со 
Правилникот за начин на доделување и 
користење на средства за помош на граѓани Бр. 
07-504/1 од 07.03.2011 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2011), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Славе 
Стојанов од с.Теранци 

 
Член 1 

 На Славе Стојанов од с.Теранци, ЕМБГ 
0701965493016 , со постојано место на живеење  
во с.Теранци ул.Богатин Вучков бб,  му се 
одобрува еднократна парична помош во висина 
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од 3.000.00 денари ( три илјади денари) како 
помош за лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

неговиот чичко Стојчо Иванов со ЕМБГ 
0406949493012 . 

С-ка 380952139701189 ПроКредит 
банка. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново. 
 
Br.07-2586/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за еднократна финансиска помош на Славе 

Стојанов од с.Теранци 
 

1.Ја прогласувам  Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Славе 
Стојанов од с.Теранци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.08-2619/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 3, 5, 6 и 9 од Законот 
за даноци на имот (Службен весник на 
Република Македонија бр. 61/2004, 92/2007, 
102/2008, 53/2011 и 84/2012), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на зони со кои се утврдуваат  
бодови за макролокација при проценка на 

пазарна вредност недвижниот имот во  
општина Чешиново-Облешево, врз основа на 

Методологијата на пазарната вредност на 
недвижниот имот (Службен весник на 

Република Македонија бр. 54/2012) 
 

Член 1 
 За процена на пазарната вредност на 
недвижен имот во населените места Облешево, 
Чифлик, Чешиново и Уларци ќе се пресметуват 
бодови за XVI зона предвидени во 
Методологијата за процена на пазарна вредност 
на недвижен имот.  
 За процена на пазарна вредност на 
недвижен имот во населените места Бања, 
Спанчево, Соколарци, Жиганци, Бурилчево, 
Кучичино и Теранци ќе се пресметуват бодови 
за XVII зона предвидени во  Методологијата за 
процена на пазарна вредност на недвижен имот 
 За Процена на пазарна вредност на 
недвижен имот во населените места 
Новоселани, Лепопелци и Врбица ќе се 
пресметуват бодови за XVIII зона предвидени 
во  Методологијата за процена на пазарна 
вредност на недвижен имот. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
Br.07-2611/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
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 Врз основа на член 50, став 1, точка 3 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за утврдување на зони со кои се утврдуваат  
бодови за макролокација при проценка на 

пазарна вредност недвижниот имот во 
општина Чешиново-Облешево, врз основа 
на Методологијата на пазарната вредност 
на недвижниот имот (Службен весник на 

Република Македонија бр. 54/2012) 
 

1.Ја прогласувам  Одлуката за 
утврдување на зони со кои се утврдуваат  
бодови за макролокација при проценка на 
пазарна вредност недвижниот имот во 
општина Чешиново-Облешево, врз основа на 
Методологијата на пазарната вредност на 
недвижниот имот (Службен весник на 
Република Македонија бр. 54/2012), што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2641/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   Македонија бр. 5/2002), 
и член 21, став 1, точка 29 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

финансиско-материјално работење на ЈПКД 
„Облешево“ за период 01.07.2012-30.09.2012 

година 
 

Член 1 
Се усвојува Извештајот за финансиско-

материјално работење на ЈПКД „Облешево“ за 
период 01.07.2012 - 30.09.2012 година, изготвен 
од страна 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. 
 
Br.07-2612/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за усвојување на Извештајот за финансиско-
материјално работење на ЈПКД „Облешево“ 

за период 01.07.2012-30.09.2012 година 
 

1.Ја прогласувам  Одлуката за 
усвојување на Извештајот за финансиско-
материјално работење на ЈПКД „Облешево“ за 
период 01.07.2012-30.09.2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 26.12.2012 
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.08-2642/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член член 16 од Законот 
за Даноците на имот (Службен весник на Р.М. 
бр.61/04, 92/07, 102/08, 53/2011 и 84/2012), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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 се 
применува од 01.01.2013 година до 31.12.2013 
година. 

 
Br.07-2614/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 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 26.12.2012 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.08-2643/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

   Врз основа на член член 22 од Законот 
за Даноците на имот (Службен весник на Р.М. 
бр.61/04, 92/07, 102/08, 53/2011 и 84/2012), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.Одлуката влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на општина 
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Чешиново-Облешево, а истата ќе се 
применува од 01.01.2013 година до 31.12.2013 
година 

 
Br.07-2610/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 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 26.12.2012 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.08-2640/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Врз основа на член 2, став 2 од Законот 

за Комунални такси (Службен весник  на Р.М. 
бр. 61/04, 64/05, 92/07 и 123/2012), а во 
согласност со член 3, став 1, точка 1 и член 20 
тарифен број 1 од истиот закон, Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.12.2012 година ја донесе 
следната: 
 

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

односно назив на деловна просторија 
 
 1.Комунални такси се плаќат за секоја 
фирма, односно назив на деловна просторија. 

2.Комуналните такси се плаќаат според 
следната тарифа: 
 - Деловни простории на физички лица 
кои вршат дејност                2.000,оо ден.; 
 -Деловни простории на физички лица 
кои вршат дејност, а данокот го плаќаат во 
паушален износ                                                                                                  
500,оо ден.; 
 -Деловни простории на трговските 
друштва и другите правни лица од областа на 
производството, прометот и услугите, освен за 
продавници, киосци, деловни единици и слично 
за кои таксата изнесува 2.000,оо ден.                                 
6.000,оо ден.  
  3.Одлуката влегува во сила со денот на  
објавување во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево, а истата ќе се применува 
од 01.01.2013 година до 31.12.2013 година. 

 
Br.07-2609/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 

Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 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 26.12.2012 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.08-2639/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  определување на дефицитарни 

занимања и занаети во изумирање во 
општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

 Се определуваат дефицитарни 
занимања и занаети во изумирање во општина 
Чешиново-Облешево и тоа: ковачи, грнчари, 
лимари, казанџии, копачари, свечари, крзнари, 
шапкари, изработувачи на сувенири 
(ракотворби), јорганџии, опиничари и саатчии. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-2607/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката  
определување на дефицитарни занимања и 

занаети во изумирање во општина 
Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам  Одлуката 

определување на дефицитарни занимања и 
занаети во изумирање во општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2673/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  тампонирање и валирање на пристапните 

локални патишта до депонијата Горица 
 

Член 1 
 Да се тампонираат и валираат 
пристапните локални патишта до депонијата 
Горица. 
 Средствата се обезбедени во Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево. 
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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. 
 
Br.07-2608/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за тампонирање и валирање на 

пристапните локални патишта до 
депонијата Горица 

 
1.Ја прогласувам  Одлуката за 

тампонирање и валирање на пристапните 
локални патишта до депонијата Горица, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2638/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 3 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  одведување на отпадна вода во село 

Соколарци 
 

Член 1 
 Да се набават 200 метри црево и три 
приколки песок за поставување на цевковод за 
одведување на отпадна вода во с.Соколарци во 
близина на куќите на Ампов Мите и Станко 
Дејанов. 
 Средствата се обезбедени во Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
Br.07-2615/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
 

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

за одведување на отпадна вода во село 
Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одведување на отпадна вода во село Соколарци, 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
26.12.2012 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.08-2646/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 13а и 17а од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република 
Македонија бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009,  
124/2010, 18/2011, 53/2011 и 15/2012), Советот 
на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 година ја 
донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За изработка на Локална Урбанистичко 

Планска Документација за една градежна 
парцела 1.1; КП 4375 за КО Чешиново 

 
Член 1 

Да се изработи Локална Урбанистичко 
Планска Документација за една градежна 
парцела 1.1; КП 4375 за КО Чешиново, со 
определување на површина за градење за 
лесна и незагадувачка индустрија ( Г2) и 
површина на плански опфат од 0,3ха. 

 
Член 2 

Трошоците за изработка на ЛУПД се на 
трошок на подносителот на Иницијативата 
Атанасовски Чедо од Скопје ул.11 бр.3 
с.Стајковци Скопје. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
Br.07-2616/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

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

 
 

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

за изработка на Локална Урбанистичко 
Планска Документација за една градежна 

парцела 1.1; КП 4375 за КО Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за изработка 
на Локална Урбанистичко Планска 
Документација за една градежна парцела 1.1; 
КП 4375 за КО Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.08-2647/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 4 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 година ја 
донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Буџетот на  

општина Чешиново-Облешево за 2013 
година 
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Член 1 
 Се усвојува Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2013 година, кој е 
составен дел на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-2617/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката  
за усвојување на Буџетот на  

општина Чешиново-Облешево за 2013 
година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.08-2647/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 2 
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.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 
26.12.2012 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за работа на 

инспекторот за животна средина и 
комунални работи на општина Чешиново-

Облешево 
 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за работа на 
инспекторот за животна средина и комунални 
работи на општина Чешиново-Облешево, 
изготвена од инспекторот за животна средина и 
комунални работи на општина Чешиново-
Облешево. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-2588/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за усвојување на Програмата за работа на 

инспекторот за животна средина и 
комунални работи на општина Чешиново-

Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за усвојување 
Програмата за работа на инспекторот за 
животна средина и комунални работи на 
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општина Чешиново-Облешево, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.12.2012 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.08-2618/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Проекциите на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 и 2015 година 
  

1.Ги прогласувам Проекциите на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 2014 и 2015 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ги донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2427/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Извештајот за 

закупнините, за деловните простории 
сопственост на општина Чешиново-

Облешево издадени под закуп 
 
I 

 Се усвојува Извештајот за закупнините, 
за деловните простории сопственост на 
општина Чешиново-Облешево издадени под 
закуп. 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево. 
  

Br.07-2590/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 

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

Заклучокот за усвојување на Извештајот за 
закупнините, за деловните простории 
сопственост на општина Чешиново-

Облешево издадени под закуп 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за закупнините, за 
деловните простории сопственост на општина 
Чешиново-Облешево издадени под закуп, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 26.12 .2012 
година. 

 
2.Заклучокот 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.08-2621/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Годишниот Извештај за 
работа на Советот на општина Чешиново-

Облешево за 2012 година 
 

 Се усвојува Годишниот Извештај за 
работа на Советот на општина Чешиново-
Облешево за 2012 година. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево. 
  

Br.07-2591/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 

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

Заклучокот за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на Советот на општина 

Чешиново-Облешево за 2012 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Годишниот Извештај за работа 
на Советот на општина Чешиново-Облешево за 
2012 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 26.12 .2012 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.08-2622/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Годишниот Извештај за 
работа на Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево за 2012 година 
 

 Се усвојува Годишниот Извештај за 
работа на Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево за 2012 година. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево. 
  

Br.07-2592/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе:                          
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево за 2012 
година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Годишниот Извештај за работа 
на Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево за 2012 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 26.12 .2012 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.08-2623/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 
 

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

уличното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за месец 

Ноември 2012 година 
 
I 

 Се усвојува Информацијата за 
уличното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за месец 
Ноември 2012 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. 
  

Br.07-2598/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 

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

Заклучокот за усвојување на Информацијата 
за уличното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за месец 
Ноември 2012 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец Ноември 2012 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана на 
ден 26.12 .2012 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.08-2629/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 година, донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата за 

остварени приходи од пазарот во Облешево 
за месец Ноември 2012 година 

 
I 

 Се усвојува Информацијата за 
остварени приходи од пазарот во Облешево за 
месец Ноември 2012 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. 
  

Br.07-2631/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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

 
 

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

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за остварени приходи од 
пазарот во Облешево за месец Ноември 

2012 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за остварени 
приходи од пазарот во Облешево за месец 
Ноември 2012 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 26.12 .2012 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.08-2631/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и 
член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и 
врз основа на член 15, став 1, точка 6 од 
Статутот на општина Чешиново – Облешево 
(“Сл. гласник на општина Чешиново – 
Облешево” бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново – Облешево на седницата одржана 
на ден 26.12.2012 година, донесе  

 
П Р О Г Р А М А 

за активностите на општина Чешиново – 
Облешево во областа на спортот во 2013 

година 
 

I. Ц Е Л И  
Основни цели на оваа Програма за 

активностите на Општина Чешиново – 
Облешево во областа на спортот се: 

- Учество на Општина Чешиново – 
Облешево во организирањето и збогатувањето 
на спортскиот живот во општината, во 
согласност со потребите и интересите на 
граѓаните; 

- Создавање услови за реализирање на 
спортско – рекреативните активности на 
граѓаните; 

- Афирмација на Општина Чешиново – 
Облешево како спортски центар во Република 
Македонија; 

- Промовирање на можностите на 
Општина Чешиново – Облешево да биде 
домаќин на одделни спортски манифестации и 
поддржување на иницијативите што се 
преземаат на тој план; 

- Создавање услови за настапи на 
спортски натпреварувања во земјата на 
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спортисти и спортски клубови од Општина 
Чешиново – Облешево. 

 
II. А К Т И В Н О С Т И 
Со цел да се реализираат целите на оваа 

Програма, Општина Чешиново – Облешево ќе 
ги преземе сите потребни активности, во 
согласност со своите технички и човечки 
ресурси. 

Во тој контекст, ќе се спроведуваат 
активности кои се насочени кон сочувување 
на континуитетот на традиционалните 
спортски манифестации, поддржување на 
фудбалски екипи кои се натпреваруваат во 
лигите организирани од страна на 
Фудбалската федерација на Македонија, и 
поттикнувањето на спортскиот дух меѓу 
жителите на општината, а особено младите. 

 
III. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
Активностите на општина Чешиново – 

Облешево од областа на спортот, утврдени со 
оваа Програма, ќе се финансираат од средства 
на Буџетот на општина Чешиново – Облешево 
за 2013 година, спонзорства и донации и тоа 
за: 

- Донација на спортски клубови; 
-Финансирање на традиционални 

спортски натпревари во општина Чешиново-
Облешево. 

При реализацијата на Програмата, 
Општина Чешиново - Облешево ќе ги 
поддржува организаторите на спортските 
манифестации при спроведувањето на 
нивните активности за обезбедување 
финансиски средства и друга помош од: 

- Буџетот на Република македонија за 
2013 година (преку надлежните 
министерства); 

- Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други правни и 
физички лица; 

- Други извори. 
 
IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 

Средствата од Буџетот на општина 
Чешиново – Облешево за 2013 година од 
Програмата L0 – Спорт и рекреација, конто 
463120 – Трансфери до спортски клубови, се 
распоредуваат како учество на Општина 
Чешиново – Облешево за поттикнување, 
поддржување и помагање за активности од 
областа на спортот. 

Средствата ќе бидат распоредени на 
спортски клубови, како надоместок за 
одржување тренинзи и натпревари и за сите 
трошоци кои настануваат во процесот на 
натпреварување, како и на здруженија на 
граѓани кои се јавуваат како организатори на 
традиционални спортски натпревари. 

Распределбата на средствата ќе се врши 
врз основа на Одлука за распределба на 
средства за поддршка на здруженија на граѓани 
донесена од Советот на општина Чешиново-
Облешево, а врз основа на предлог за 
распределба на средствата, изготвен од 
комисија формирана од страна на 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Градоначалникот на општина Чешиново – 

Облешево се грижи и го обезбедува 
спроведувањето на оваа Програма. 

 
Оваа програма влегува во сила со денот 

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

 
Br.07-2601/1           Совет на општина 
31.12.2012 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Програмата за активностите на општина 
Чешиново – Облешево во областа на 

спортот во 2013 година 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 
активностите на општина Чешиново – 
Облешево во областа на спортот во 2013 
година , што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 26.12.2012 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.08-2651/1                        Општина 
31.12.2012 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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