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

 

Godina 10 broj 12 
^e{inovo-Oble{evo 

17.12.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

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

градежно земјиште на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 

година 
 

1.Ја прогласувам Програмата 
за уредување на градежно земјиште 
на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево за 2015 година, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 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.08-2254/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

Врз основа на член 83, став 4 

од Законот за градежно земјиште 

(„Службен весник на РМ“бр.82/08, 

56/10, 17/11, 53/11, 144/12, 25/13 и 
163/13), а согласно Правилник за 
степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на 

комунална инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината 
на трошоците за уредување во 
зависност од степенот на уреденост 
(„Службен весник на РМ“бр.93/2011, 
65/2012 и 75/2012), член 21, став1, 

точка 8 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 
09.12.2014година ја донесе 
следната: 

 

П Р О Г Р А М А 

за уредување на градежно 

земјиште на подрачјето на 

општина Чешиново - Облешево 

за 2015година 
 

 Со оваа Програма се 

уредува: 
 

I.Просторот кој е предмет на 

уредување; 
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II.Обемот на работите за 

подготвување и расчистување на 

градежното земјиште; 

III.Обемот и степенот на опремување 

на градежно земјиште со објекти на 

основната и секундарната 

инфрастукѕура; 

IV.Изворите за финансирањена 

Програмата; 

 V .Пресметување на трошоците за 

уредување на градежното земјиште; 

VI.Висина на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште и 

неговата распределба; 
VII.Начин на распределба на 
средствата за финансирање за 
изградба  и одражување на 
инфраструктурата; 
 VIII.Средства наменети за 
изработка на урбанистички планови 
и средства за изработка на 
документација за изградба на 
инфрастуктурни објекти; 

  IX.Динамика на изврашување на 
Програмата; 
  X. Преодни завршни одредби; 
      
I.  ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА 
УРЕДУВАЊЕ 

 

Како простор кој е предмет на 

уредување се смета градежното 

изградено и неизградено земјиште на 
подрачјето на Opштина Чешиново- 

Облешево кое е опфатено со 

Урбанистички план за село, како и 

простори надвор од населените места за 

кои има донесено Урбанистички план 
вон населено место и ЛУПД. 

          

 

 

 

 

  II.  ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА 

ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ 

НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
 
  Под обем на работите за 

подготвување и расчистување на 

градежното земјиште се подразбира:  

II-1. Подготвителни работи и  

II-2. Расчистување на градежното 

земјиште.  

  
  II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ  
Под подготвителни работи се 

подразбира:  

- Оформување на геодетска 
документација.  
- Извршување на основни 

геомеханички испитувања за 
градежни парцели каде ќе се градат  
објекти од комуналната 
инфраструктура.  
 
    II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ  
Расчистувањето на градежното 

земјиште на градежните парцели е 
со цел да се изврши опремување на 
градежната парцела со објекти од 
комуналната инфраструктура.  

Под расчистување на градежно 
земјиште на градежната парцела се 
смета:  

- Решавање на имотно правните 
односи.  

- Решавање на станбените прашања 

на сопствениците кои живеат или 
вршат дејност како физичко лице во 

објектите што се уриваат.  

- Уривање на постојните градежни и 

други објекти на градежното 

земјиште (градежна парцела) и 
селидба на сопствениците со 

пренесување на покуќнината и 

опремата, уривање на објектите со 

транспорт на материјалот од 
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уривањето до депо.  

     
 III.  ОБЕМ  И СТЕПЕН НА 

ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА 

ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Под обем на опремување на 

градежното земјиште се подразбира 

изградба на објекти на 

инфраструктурата, заради непречен 

пристап до градежната парцела од 

јавен пат поставување: водоводна, 

канализациона (фекална и 
атмосферска), нисконапонска 
електрична, ТТ и друга мрежа со 
приклучоци до градежната парцела. 

Опремувањето на градежното 
земјиште може да биде извршено 
целосно или делумно, во минатиот 
период или во моментот кога се 
уредува. 
Под степен на опремување на 

градежното земјиште се подразбира 
степенот на опременост на 
земјиштето со објекти од 
комуналната инфраструктура за 
задоволување на заедничката и 
индивидуалната комунална 
потрошувачка, до границите на 
градежната парцела. 

Степенот на уреденост на 

градежното земјиште може да биде 

основен, повисок или понизок од 

основниот. 

 
III-1 Основен степен на 
уреденост претставува 
опременост со :  
- изградба на непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат;  

- изградба на електрична мрежа;  
- изградба на водоводна мрежа и  

- изградба на фекална канализација.  
 

III-2 Дополнителна опременост 
на земјиштето:  
- изградба на ПТТ мрежа;  

- изградба на улици, тротоари, 

паркинзи, пешачки патеки и други 

површини (јавно зеленило,  

  детски игралишта, спортски терени 

и др.) согласно урбанистичките 

планови;  

- изградба на атмосферска 

канализација и  

- изградба на јавно осветлување.  

  
III-3 Опремување со објекти од 
комунална инфраструктура во 
границите на градежната  
парцела:  
- Уредувањето на градежното 
земјиште во границите на 
градежната парцела со комунална и  
сообраќајна инфраструктура и 
партерно уредување го врши 
корисникот на 
земјиштето(инвеститор).   
- Проектирањето и изградбата на 

инфраструктурната мрежа за висок 
напон, друга инсталација и објекти, 
трафостаници или учеството во нив, 
корисникот на земјиштето го 

регулира согласно енергетската 
согласност издадена од 
Електростопанство – ЕВН. 

- Доколку изградените објекти од 
комуналната инфраструктура 

остануваат во границите на  

градежната парцела на корисникот и 
под објектите што ќе ги гради, 

корисникот на земјиштето мора да 

побара писмена согласност од 

надлежниот општински орган, кој 

дава согласност по мислење од 
соодветното комунално 

претпријатие. Трошоците за заштита 

на тие објекти ги сноси корисникот 

на земјиштето.  
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- Трошоците за преместување на 

постојните објекти од комуналната 

инфраструктура што пречат за 

изградба и користење на објектите 

што ги сноси корисникот на 

земјиштето, со исклучок на 

трошоците за преместување на 

постојните инфраструктурни 

инсталации што пречат за изградба 

и користење на објектите изградени 

без согласност на надлежниот 

општински орган.  

Трошоците за расчистување на 

градежното земјиште и 
геомеханичките испитувања ги 
сноси корисникот на земјиштето. 
Исто така, корисникот на земјиштето 
е должен да ги надомести на 
Општината, порано направените 
трошоци за расчистување на 
градежната парцела.  
 
 
                   IV  . ИЗВОРИ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И 

                   V. ТРОШОЦИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА  ЗА  

УРЕДУВАЊЕ             НА ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ 

 
 
 
 Програма за урбано 

планирање,  Општина 
Чешиново-Облешево 
во 2014 година.  

 

                                
ПРИХОДИ 

                      

1.  Средства од 
продажба на 
градежно земјиште 

800.000,00 

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

120.000,00 

                                                                       
Вкупно: 

920.000,00 

                              

                            
                          
РАСХОДИ 

1. Уредување на 
градежно земјиште 

70.000,00 

 -Експропријација на 
градежно земјиште 

 

 -Надзор на изведбата 
на градежни објекти 

 

 -Геодетски услуги 
(протоколи, 
нумерички и 
ажурирани пологи) 

 

 -Геомеханички 
испитувања 

 

2. Уредување на 
простор во рурални 
подрачја 

50.000,00 

3. Уредување на 
градежно земјиште 
(капитални 
трошоци) 

1.000 000,00 

 -Изработка на 
проектна 
докумeнтација за 
инфраструктура 
Изработка на улици во 
дел од Урбан блок 
4(мало стопанство – 
помегу улица М.Тито 
,крак на улица Јоаким 
Крчовски , Јоаким 
Крчовски и ново 
проектирана улица бр 
„1“ 
-околчување 
обележување на улица 
со изработка на долен 
строј на патот кој се 
состои од следниве 
улици: 
1.Крак на улица 
Јоаким Крчовски со 
должина од околу  
Л=130м 
2.Улица бр „1“ со 
должина од околуЛ= 
230 метри 
3.Улица бр „2“ со 
должина од околу 
Л=350м 
4.Улица бр„3“ со 
должина од околу 
Л=110м 
Сите се со ширина 10м 

 

4
. 

 Изградба на 
системи за 
водоснабдување 

200.000.000,0
0 

 -Изградба на 
водоснабдителен 
систем во 
с.Облешево,с.Чифли
к, с.Уларци  
Чешиново и с.Улрци 
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5
. 

Изградба на 
системи за 
одведување и 
пречистување на 
отпадни води  

18.000.000,00 

 -Изградба на 
фекални 
канализации на 
територија на 
општина за 
с.Спанчево,  крак од 
с.Облешево,с.Чифли
к  с.Соколарци  
с.Бање   

 

6
. 

Изградба и 
реконструкција на 
локални патишта 
и улици 

5.000.000,00 

 -Асфалтирање на 
улица ул.„Стамен 
Јакимов“  и Кемал 
Билалов с.Теранци, 
ул.„Брегалничка 
“с.Бање, крак на 
ул„Маршал Тито“ 

 

 -Тампонирање на 
пат  

 

 -Реконструкција на 
улица  

 

7
. 

Паркови и 
зеленила 

30.000,00 

 -Уредување на 
простори пред 
згради и 
реконструкција на 
зелени површини 

 

 -Подигнување и 
реконструкција на 
нови зелени 
површини 

 

8
. 

Други комунални 
услуги 

20.000,00 

 -Рушење на 
бесправно 
изградени објекти 

 

 -Рушење на стари 
објекти склони на 
паѓање 

 

   
                                                        

Вкупно: 
44.170.000,00 

   
 
 
VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕ И  

НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА  

 

Наплатата на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште ќе 

се пресметува по зони и тоа по 

населени места: 

  
 I. Зона-Чешиново,Облешево, 

Чифлик и Уларци 

 II. Зона-Соколарци,Спанчево,Бања 

и Теранци  

III.Зона-
Бурилчево,Кучичино,Жиганци, 

Новоселани, Лепопелци и Врбица 
                                    I. Зона               II. Зона                   III.Зона 

 
Геодетска работа       30ден/м2              25ден/м2               17,5ден/м2              

Проектирање             50ден/м2              40ден/м2                30ден/м2                   
Пробивање на ул.со  

механ                          80ден/м2              60ден/м2               32,5ден/м2          
Изградба на ел.  

Мрежа                         150ден/м2           100ден/м2               75ден/м2 

 
ВКУПНО:                    310ден/м2           225ден/м2         155ден/м2 

 

 

-Висина на надоместок на 
локации во сопственост на 
граганите: 
 

А)Индивидуални станбени 

згради 
 
   I. Зона  6 Евра x 61=366ден/м2 
  II. Зона 5 Евра x 61=305ден/м2 
  III.Зона 4 Евра x 61=244дем/м2 

 

Б)Деловен простор и индивидуални 

дуќани 
 
   I. Зона  16 Евра x 61=976ден/м2 
  II. Зона    8 Евра x 61=488ден/м2 
  III.Зона   6 Евра x 61=366дем/м2 

 

В)Индустриски и производни 

објекти 

 
   I. Зона    5 Евра x 61=305ден/м2 
   II. Зона    3 Евра x 61=183ден/м2 
  III.Зона   1 Евра x 61= 61дем/м2 

 

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

Д)Административни објекти 

 

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

 

Ѓ)Времени објекти 

 

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

 

-Начин на пресметување на 

Нето Корисна Површина (НКП) 

  
Во  услови кога не се реализираат 

објектите на комуналната 

инфраструктура,согласно степенот на 

планирана уреденост, трошоците за 

уредување на градежно земјиште се 
пресметуваат врз основа на новата 

корисна поврашина што ќе се гради 

која е збир на нето поврашините на 

подовите на сите простории во 

објектот,согласно заверен основен 

проект и анекс на основниот проект 
помножен со следниве коефициенти: 

 

1.Станбени објекти 

-станбени простори, 1,0 

-сранбени простории со висина до 
2050м         

  поткровен простор                           

0,2    

-лоѓија затворена од три страни                         

0,4 
-подлоѓија затворена од две страни                   

0,3        

-балкони, тераси                                                   

0,2 

-заеднички проодни тераси,пасажи                    
0,2 

-помошни простории,остава за гориво 

 котлара, визба                                                      

0,3 

-трафостаница од 35Кв во објектот и 
  надвор од објектот                                             

0,3 

-складишен простор и заеднички  

 комуникации                                                        

0,3 
-стражарници, управител, простории за  

 одмор                                                                    

0,5    

-паркиралошта и гаражи                                      

0,1  

              
  2.Деловни ,јавни и 

производни објекти 

  

 -простории 1,0 

 -магацини                                                                                       
0,5    

 -помошни простории,остава за 

гориво,котлара                         0,3 

 -трафостаница до 35 Кв во објект 

и надвор од објектот           0,4 
 -складишен простор и заеднички 

комуникации                        0,5 

 -паркиралишта и гаражи                                                               

0,1        

 -лоѓија затворена од три страни                                                   

0,5 
 -подлоѓија затворена од две 

страни                                             0,3 

 -балкони,тераси                                                                              

0,4 

 -отворен наткриен простор                                                           
0,3 

 

3.Други објекти 

-катна гаража                                                                                 

0,05 
-спортски покриени објекти                                                           

0,5            

-спортски откриени објекти                                                           

0,3    

-бензински пумпи,гасни станици и                                                          
Базни станици за 50% од поврашина на 

локација                       1,0    



Стр. 7 br.12                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            17.12.2014god. 

 

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

-отворени пазаришта  за 30% од 

поврашината 

 на локција                                                                                        
1,0 

-базени                                                                                              

0,2 

-трафостаница над 35 Кв                                                                 

1,0          
 

4.За објектите од група  на 

клси на намена Г-производство, 

дистрибуција и сервиси:  

 

 -Г1 тешка и загадувачка индустрија          
0,05 

 -Г2 лесна и незагадувачка индустрија       

0,05 

 -Г3 сервиси                                                   

0,05 
 -Г4стоваеиште                                              

0,05 

 

5.За бензнска пумпна станица 

и нејзини придружни 
содржини(продавници,кафетерии и 

ресторани,авто сервиси,авто 

салони, помошни простории) 

 

-продажни простории на бензинските 

пумпни станици              1,0 
-услужни простории на бензинските 

пумпни станици                1,0 

 

          6.За објектите од 

групата на класа на намени Б 5- 
угостителски и туристички 

комплеси,хотелски комплеси и 

одмаралишта, и за објекти од 

група на класи на намени А 4-

хотел, мотел, планинарски дом и 
ловен дом: 

 

 -сите простории      0,05 
 Во новата корисна површина 

што ке се гради согласно заверена 

проектна документација не се 

пресметуваат поврашините на: 

 -инсталационите канали  

 -окната на лифтови 

 -окна на врати 

 -отворени паркиралишта 

 -подземни резервоари 

 -објекти заштитени како 

културно наследство  

За објектите од групата на 

класа на намена Б5- со височина над 

32 ката , висината  на трошоците за 

уредување на градежното земјиште 

се пресметуваа на 27% од вкупно 

пресметаната површина 

За агро берзи и откупно 
дистрибутивни центри или пазари, 
висината на трошоците за 
уредување на градежното земјиште 
се пресметува на 50% од вкупно 
пресметаната површина. 
 

Подрум-претставува ниво на 
објектот кој е целосновкопан во 
земјата или цоклето на приземјето е 

од 1м над теренот, а кај закосените 
терени до 65 см страничните 
површини да се вкопани. 

Приземје-претставува ниво на 
објектот над подрумот или котата на 
подот да е на висина од о-1м над 
теренот доколку нема подрум. 

Спрат- ниво на објектот над 

приземјето 

Поткровје-ниво на објектот 

над последниот кат кој е делумно 

или во целост изграден внатре во 
кровната конструкција и е наменет 

за становање илидруга намена чија 
најголема чиста висина на наѕидокот 

на краевите е до 1,5м, а на 

средината од дел до 2,50м.За овие 

поткровја се врши наплата за 
надоместок 20%.За поткровја со 

повисоки надѕидоци на краевите над 
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1,5м се пресметува надоместок  

измегу поткровје и кат.  

 

Во корисна побрашина не се 

пресметува поврашина на ѕидови 

идруги конструктивни 

елементи,инсталациони канали,окна 

за лифтови, скали тремови, ниши на 

врати и настрешници, базени, 

отворени тераси, паркиралишта  и 

отворени спортски 

игралишта.Пресметаната вкупна 

НКПсе намалува за (1-3%) за малтер 

на ѕидовите. 
Доколку инвиститорот 

учествува во финансирањето на 
изработка на дел од УП, дел од 
средтвата дадени за финансирање 
УП ке му се прифатат во 
надоместокот за уредување на 
градежно земјиште, но не повеке од 
50% од висината на вредноста. 
 

Уредување на градежното 
земјиште е изградба на објекти на 
комуналната инфраструктура, 
заради обезбедување на непречен 
пристап до градежната парцела од 
јавен пат, поставување на 
водоводна, канализациона (фекална 

и атмосферска), електрична, ПТТ и 
друга инсталација со приклучоци до 

градежната парцела.  

 Планирање, проектирање и 
изведување на инфраструктурата со 

која се уредува градежното 

земјиште се  врши според 

урбанистичките планови (Детални 

урбанистички планови, 

Урбанистички планови за село и 

Урбанистички планови вон населено 

место). 

 За уредување на градежното 

земјиште инвеститорот плаќа 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште. 

За висината на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште, се 

склучува  Договор за регулирање на 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 

форма, директно помеѓу корисникот 

на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 

документација и извод од 

урбанистички план и согласности.  

              Надоместокот за уредување 
на градежното земјиште се 
пресметува и ќе се наплатува од 
инвеститорите како за целосно 
уредено градежно земјиште, а 
целосното уредување на градежното 
земјиште општината ќе го изврши по 
исполнување на правните и 
техничките услови за тоа и 
обезбедување на материјални 

средства, односно  по изготвување 
на проектната документација за 
инфраструктурните објекти, 
изготвување и реализација на 
геодетски елаборати за 
експропријација, како и наплата на 
поголем дел од средствата од 

надоместокот за уредување на 
градежното земјиште од делот 

односно Урбаниот блок кој е предмет 

на уредување, а по претходно 
планирање на  инфраструктурните 

објекти со годишната програма за 

уредување на градежното земјиште. 

 Во надоместокот за уредување 

на градежното земјиште, односно во 

објектите на комуналната 

инфраструктура кои треба да ги 

изгради општината, не е земено 

предвид обезбедување на 

електрична енергија од 
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дистрибутивната мрежа, односно 

изградба на електрична мрежа, што 

треба да го обезбеди дистрибутерот 

на електрична енергија, и изведба 

на ПТТ мрежи што е обврска на 

операторите на 

телекомунакационите услуги, со што 

општината нема обврска да гради 

електрична и ПТТ мрежа.  Во 

надоместокот за уредување на 

градежното земјиште не се земени 

предвид и приклучните такси за 

инфраструктурните објекти (такса за 

приклучок на електричната мрежа и 
добивање на електроенергетска 
согласност, такси за приклучок на 
водоводната и канализационата 
мрежа и др.), кои се обврска на 
инвеститорите. Начинот, условите и 
висината на таксата, односно 
правата и обврските за 
приклучување на 
инфраструктурните објекти 

инвеститорите ги договараат со 
субјектите кои стопанисуваат со 
истите. 
 

Средствата од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште 
се приход на општината кој се 

користи исклучиво наменски за 
уредување на градежното земјиште. 

               

VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

 

За висината на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште, се 

склучува Договор за регулирање на 

надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена 

форма, директно помеѓу корисникот 

на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по 

доставена заверена проектна 

документација и извод од 

урбанистички план и согласности.  

    Во случај кога опремувањето 

на градежното земјиште е завршено 

во предходниот период, за целосно 

уредено градежно земјиште, 

корисникот на земјиштето плаќа 

надоместок до висината на реалните 

трошоци за уредување - целосен 

надоместок.  

 Во случај кога градежното земјиште 
се доуредува (кога е изградена 
основната инфраструктурна мрежа, 
а на неа треба да се доизгради 
секундарна инфраструктурна мрежа)  
корисникот на земјиштето е должен 
да инвестира во нејзината изградба.  
 Во случај кога градежното земјиште 
делумно ќе се уредува или воопшто 
не се уредува, корисникот на 

земјиштето плаќа надоместок до 
висината на трошоците за делумното 
уредување на земјиштето - делумен 
надоместок или воопшто не плаќа 
надоместок.   
   Надоместокот за уредување на 
градежно земјиште може да се 

наплатува и по принцип на 
одложено плаќање, на еднакви 

месечни рати.  
При наплатување на 

надоместокот за уредување на 

градежното земјиште во случај на 

легализација (каде има донесено 
УПС) на веќе изградени објекти 

плаќањето ќе се врши на 12 

(дванаесет) еднакви месечни рати, 

без оглед на висината на 

надоместокот.  
 Во поглед на одложено плаќање, 

присилна наплата, каматата и 

застареноста на обврската за 
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плаќање ќе се користи клаузулата 

од Договорот помеѓу Инвеститорот и 

Органот на Општината надлежен за 
уредување на градежно земјиште .  

 

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И  

СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ 

НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ  

 

Општината ја финансира 

изработката на ГУП, ДУП, УП за 
село,УП вон населено место и 
изработка на техничка 
документација за инфраструктурни 
објекти. 
Во изработката на претходно 
наведената документација може да 
се вклучат и заинтересирани правни 
и физички лица според важечката 
законска регулатива. 
 

IX. ДИНАМИКА НА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА  

Динамиката на извршувањето 

ќе зависи од створените правни и 
технички услови, како и од приливот 
на средствата од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште 

и другите средства.  
Опремувањето на земјиштето 

се врши по добивање на Одобрение 

за градење на објекти од 
комуналната  инфраструктура.  

 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ  

 
1. За спроведување на оваа 

Програма надлежен е 

Градоначалникот на општина 

Чешиново - Облешево.  

2. Градоначалникот на 

општина Чешиново - Облешево е 

должен за прераспоредувањето на 

средствата на работите од една во 

друга позиција во износ до 5 % да 

го информира Советот на општина 

Чешиново - Облешево, а за поголемо 

прераспоредување на средства 

одлука мора да донесе Советот на 

општина Чешиново - Облешево.  

3. Оваа Програмата влегува во 

сила, наредниот ден од денот на 

објавувањето во “Службен гласник 

на Oпштина Чешиново - Облешево”.  
  
Бр.07-2236/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                                                         
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 
финансиска помош на Влатко 

Анчов од Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Влатко Анчов од Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 



Стр. 11 br.12                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            17.12.2014god. 

 

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

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-2252/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 
во согласност со Програмата за 
социјална заштита за 2014 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2014), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 09.12.2014 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Влатко Анчов од 

Спанчево 
 

Член 1 
 На Влатко Анчов од село 

Спанчево со ЕМБГ 3011975493000, 
со постојано место на живеење  во 

Спанчево  ул. Илинденска бр.107  му 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.500.00 денари 

(илјада и петстотини денари) како 

помош за социјално загрозено 

семејство. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка на Влатко Анчов. 

 

 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-2242/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

    Врз основа на член 50, став 

1, точка 9 од Законот за локална 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

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

Ваневски од Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Тони Ваневски од Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.12.2014 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.08-2253/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 

во согласност со Програмата за 

социјална заштита за 2014 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2014), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 09.12.2014 година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 
помош на Тони Ваневски од 

Облешево 
 

Член 1 

 На Тони Ваневски од село 
Облешево со ЕМБГ 0105977493001, 
со постојано место на живеење  во 
Облешево  ул. Роза Петрова бб  му 
се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 денари 
(три илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка Јула Ваневски ЕМБГ 

1812983499501, с/ка 

300057026046381 Комерцијална 
банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-2244/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
материјална помош за 

реконструкција-адаптација на 

просторија во Задружниот дом 
во с.Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
материјална помош за 
реконструкција-адаптација на 
просторија во Задружниот дом во 
с.Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

09.12.2014 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.08-2251/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 

во согласност со Програмата за 

социјална заштита за 2014 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2014), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 09.12.2014 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За материјална помош за 

реконструкција-адаптација на 
просторија во Задружниот дом 

во с.Чешиново 
 

Член 1 

 Се одобрува материјална 
помош во градежен материјал за 
реконструкција-адаптација на 
просторија во Задружниот дом во 
с.Чешиново со намена за Дневен 
центар за стари лица. 
 

Член 2 

Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-2243/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект, индивидуално 
домување, лоциран на КП 

бр.2721 КО Бања запишан во ИЛ 
бр.409 на име на Сребро 

Ефтимов 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на Согласност за 
издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен 

објект, индивидуално домување, 

лоциран на КП бр.2721 КО Бања 
запишан во ИЛ бр.409 на име на 
Сребро Ефтимов, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
09.12.2014 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.08-2250/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005) и член 11 од 

Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012, 72/2013, 44/2014 и 

115/2014) а во согласност со 

Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска 

документација (Службен весник на 

Република Македонија бр. 56/2011), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 09.12.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект, индивидуално 

домување, лоциран на КП 

бр.2721 КО Бања запишан во ИЛ 
бр.409 на име на Сребро 

Ефтимов 
 

Член 1 
Се издава Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен 

објект индивидуално домување, 

лоциран на КП бр. 2721 КО Бања 

запишан во ИЛ бр.409 на име на 

Сребро Ефтимов,  прикажан во 
Геодетски елаборат за  за посебни 

намени за утврдување на фактичка 

состојба на бесправно изграден 

објект за КО Бања со бр. 181/14-3 
од 27.03.2014 година изработен од 

ДППГР ГЕО КАРТА доо Кочани. 

 
 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
                                         

Бр.07-2240/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 
бесправен објект,  помошен 

објект, лоциран на КП бр.2758/2 
КО Бања запишан во ИЛ бр.409 

на Република Македонија  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен 

објект, помошен објект, лоциран на 

КП бр.2758/2 КО Бања запишан во 
ИЛ бр.409 на Република Македонија, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.12.2014 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.08-2245/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005) и член 11 од 

Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012, 72/2013, 44/2014 и 
115/2014) а во согласност со 
Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска 
документација (Службен весник на 

Република Македонија бр. 56/2011), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 09.12.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект, помошен 

објект, лоциран на КП бр.2758/2 

КО Бања запишан во ИЛ бр.409 

на Република Македонија  

 
Член 1 

Се издава Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен 

објект, помошен објект, на Тодосија 

Стојков од Бања , лоциран на КП бр. 
2758 КО Бања запишан во ИЛ бр.409 

на Република Македонија,  

прикажан во Геодетски елаборат за  

за  постапување со бесправно 

изграден објект за КО Бања со бр. 

1007-1/11 од 03.06.2014 година 

изработен од ДПЗПГР ГЕОМЕР ГИС 

дооел Кочани. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
  

Бр.07-2239/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                     

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 
бесправен објект, индивидуално 

домување, помошен објект 

зграда 3, зграда 4 и зграда 5, 

лоциран на КП бр.4806 КО 

Чешиново запишан во ИЛ 
бр.1335 на име на Митко Арсов  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен 
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објект, индивидуално домување, 

помошен објект зграда 3, зграда 4 и 

зграда 5, лоциран на КП бр.4806 КО 

Чешиново запишан во ИЛ бр.1335 на 

име на Митко Арсов, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

09.12.2014 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.08-2248/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 21, став 1, 
точка 43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2011, 54/2011, 
155/2012, 72/2013, 44/2014 и 
115/2014) а во согласност со 

Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска 
документација (Службен весник на 

Република Македонија бр. 56/2011), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 09.12.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 
бесправен објект, индивидуално 

домување, помошен објект 

зграда 3, зграда 4 и зграда 5, 

лоциран на КП бр.4806 КО 

Чешиново запишан во ИЛ 

бр.1335 на име на Митко Арсов  

 

Член 1 

Се издава Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен 

објект, индивидуално домување, 

помошен објект зграда 3, зграда 4 и 

зграда 5, лоциран на КП бр.4806 КО 

Чешиново запишан во ИЛ бр.1335 на 
име на Митко Арсов,  прикажан во 
Геодетски елаборат за  за  
постапување со бесправно изграден 
објект за КО Бања со бр. 172-1/13 
од 07.03.2013 година изработен од 
ДПЗПГР ГЕОМЕР ГИС дооел Кочани. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-2241/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  
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измена на распоредот на 

средствата во Буџетот на 

Општина Чешиново-Облешево за 

2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена на распоредот на средствата 

во Буџетот на Општина Чешиново-

Облешево за 2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 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.08-2249/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република македонија бр.5/2002) а 
во врска со член 34 од Законот за 
Буџетите (Службен весник на 

Република македонија бр. 64/2005), 
Советот на општина чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 09.12.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О Д Л У К А 

За измена на распоредот на 
средствата во Буџетот на 

Општина Чешиново-Облешево за 

2014 година 
 

Член 1 

 Со оваа Одлука се врши 
измена на распоредот на средства во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година на 

следниот начин 

 
 

Потпрограма и назив на потпрограмата 
Поставка и опис на потставката                          Буџет                   Самофинансирање             Дотации         Донации    Кредити 

 

АОО   СОВЕТ НА ОПШТИНА 
464990 Други трансфери                                        220.000                                0                                       0                          0                        0 
426310 Семинари и конференции                          50.000                               0                                       0                          0                        0 
404150 Други надоместоци                                    - 50.000                               0                                       0                          0                        0 
 
Ј60 Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на СОО 
 
424320 Одржување на автопати, улици  
               и  патишта                                                     -220.000                            0                                       0                         0                       0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                            0                                         0                                 0                           0                        0 
 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила од 
денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево и станува составен дел на 
Буџетот на општина чешиново-
Облешево за 2014 година. 
 
Бр.07-1997/1              Совет на општина 

24.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за сопствено 
учество во проектот 

„Пристапност до туристички, 

историски и арехеолошки 

локалитети и знаменитости во 

ИПР со цел создавање на 
интегрирана туристичка понуда“  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

сопствено учество во проектот 

„Пристапност до туристички, 
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историски и арехеолошки 

локалитети и знаменитости во ИПР 

со цел создавање на интегрирана 

туристичка понуда“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

09.12.2014 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.08-2247/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.               Градоначалник 

 Облешево                  Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 
ден 09.12.2014 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

за сопствено учество во проектот 

„Пристапност до туристички, 
историски и арехеолошки 

локалитети и знаменитости во 

ИПР со цел создавање на 

интегрирана туристичка понуда“  

 

Член 1 

Се одобрува сопствено учество 

во проектот„Пристапност до 

туристички, историски и 

арехеолошки локалитети и 

знаменитости во ИПР со цел 

создавање на интегрирана 

туристичка понуда“. 

Висината на финансиската 

конструкција со која општина 

Чешиново-Облешево ќе учествува во 

проектот е 75.006,00 денари 

(седумдесет и пет илјади и шест 

денари). 

Член 2 

 Средствата ќе се обезбедат во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-2238/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Заклучокот за  

прифаќање на Иницијативата за 

отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 
Урбанистичка Планска 

Документација за пречистителна 

станица за фекална 

канализација на село Чифлик 
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1.Го прогласувам Заклучокот 

за прифаќање на Иницијативата за 

отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 

Урбанистичка Планска 

Документација за пречистителна 

станица за фекална канализација на 

село Чифлик, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

09.12.2014 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.08-2246/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
   Врз основа на член 17 а од 

Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република Македонија бр. 

51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12, 163/13и  42/14), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 09.12.2014 година го донесе 

следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прифаќање на Иницијативата 

за отпочнување на постапка за 
донесување на Локална 

Урбанистичка Планска 

Документација за пречистителна 
станица за фекална 

канализација на село Чифлик 

 

Член 1 

 Се прифаќа иницијативата за 

отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 

Урбанистичка Планска 

Документација на КП бр. 1240 

м.в.Шамак  КО Чифлик со намена за 

изградба на пречистителна станица 

за фекална канализација за село 

Чифлик. 

 

Член 2 

Заклучокот влегува во сила со 

денот на неговото донесување и 
истиот ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-2237/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  утврдување на 

Локална Урбанистичка Планска 
Документација за изградба на 

базна станица за мобилна 

телефонија СТП 6089 на КП 1571 
мв Гладно поле КО Облешево  со 

површина на опфат 132.2 м2 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

утврдување на Локална 
Урбанистичка Планска 

Документација за изградба на базна 
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станица за мобилна телефонија СТП 

6089 на КП 1571 мв Гладно поле КО 

Облешево  со површина на опфат 

132.2 м2, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

09.12.2014 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.08-2270/1      Општина Чешиново-Облешево 
16.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 50 од 

Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република македонија бр. 

51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 

и 42/14) а во врска со член 22 став 

1 точка 1 од Закоот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 09.12.2014 година ја донесе 

следната: 

О Д Л У К А 
За утврдување на Локална 

Урбанистичка Планска 

Документација за изградба на 

базна станица за мобилна 

телефонија СТП 6089 на КП 1571 
мв Гладно поле КО Облешево  со 

површина на опфат 132.2 м2 
 

Член 1 

Со оваа Одлука Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

утврдува Локалната Урбанистичка 

Планска Документација за изградба 

на базна станица за мобилна 

телефонија СТП 6089 на КП 1571 мв 

Гладно поле КО Облешево  со 

површина на опфат 132.2 м2, со тех. 

Бр. 149/14 изработена од Билд 

дооел извоз-увоз Скопје. 

 

Член 2 

По утврдување на Одлуката за 
локална урбанистичка планска 
документација за изградба на базна 
станица за мобилна телефонија СТП 
6089 на КП 1571 мв Гладно поле КО 
Облешево, општина Чешиново-
Облешево   ќе организира јавна 
презентација и јавна анкета. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето и истата ќе 
биде објавена во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-2261/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Програмата за изработка на  
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Урбанистички Планови (за село), 

Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени 

и дополнувања на  урбанистички 

планови за 2015 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 2015 
год.на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
09.12.2014 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.08-2271/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

   Врз основа на член 17 став 

1, член 26 точка 6 од Законот за 

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

бр.51/05,137/07,91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 
и 42/14), 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 09.12.2014 година  донесе: 

 

ПРОГРАМА 

за изработка на  Урбанистички 

Планови (за село), Урбанистички 

Планови вон населено место, 

ЛУПД и измени и дополнувања 

на  урбанистички планови за 

2015 год.на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево 

 

 I.  ВОВЕД 

 
Урбанистичкото планирање е 

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

Во процесот на 
децентрализацијата, економскиот 

развој на општината  зазема 
значајно место во надлежностите на 
локалната самоуправа. 

Имајки во предвид дека 
општина Чешиново-Облешево е 
рурална општина потребно е во 
идниот период  да се преземат 
мерки и насоки за економски   

развој на истата.   

 Како приоритет овде би 
произлегла потребата од развој на 

малото стопанство и лесната 

индустрија. 
Поради ова, постојаните 

иницијативи од правни и физички 

лица и согледувањата на потребите 

на општината од урбаното 
планирање, а со цел да се овозможи 

изградба на индивидуални градби и 

стопански комплекси, согласно 

законските регулативи се донесе 
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Програма за изработка на 

урбанистички планови У.П (за село) 

и измени и дополнувања на 

урбанистички планови, ЛУПД, УП 

вон населени места за 2015 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 2015год. 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 Теранци   

буџет на 
општина  

2  Урбанистички план 

за село Кучичино  

буџет на 

општина  

3  Урбанистички план 

за село Бурилчево 

буџет на 

општина  

4  Урбанистички план 
за село Уларци 

буџет на 
општина  

5  Урбанистички план 

за село Жиѓанци 

буџет на 

општина  

6.  Урбанистички план 
за село Лепопелци 

буџет на 
општина  

7.  Урбанистички план 

за село Новоселани  

буџет на 

општина  
 

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  
 

14. Изени и 

дополнувања на УП 
за с.Облешево за 

КП5136 и КП5135 

Буџет на 

општина 

                          
            ЛУПД Локална урбанистичка планска документација 

 

ЛУПД за пречистителна станица 
на фекална канализација за 

с.Чифлик 

 

самофинансирање 

 
ЛУПД за пречистителна станица 

на фекална канализација за 
с.Бања 

         самофинансирање 

 

ЛУПД за пречистителна станица 
на фекална канализација за 

с.Кучичино 

         самофинансирање 

ЛУПД за бунар за водоснабдување 

на с.Уларци 

         самофинансирање 

  

 

 
                 

                    Планови во постапка  
 

1.  Урбанистички план вон населено 

место  во м.в. „Средорек“КО 
Уларци  

 

Буџет на општина 

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

 

 самофинансирање 

3  УП с. Облешево -дел од блок 4- 
КО облешево 

 

 

  

4  
УПС Облешево -дел од блок 1- КО 

облешево 
(кај Стара Општина) 
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5 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 

6  УП за с. Облешево за локалитет  ;-
дел од  блок„Б-1“-(помеѓу дел од 

ул.„Роза Петрова“, дел од 
ул.„Сремска“,  дел од ул.„Глигор 

Прличев“ и дел од ул„Браќа 

Ставреви“ 

Буџет на општината 

7 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  
 

 
 

 

 

8 
 

 
 

УПС за с. Чешиново  -дел од блок 

3 – измени и дополнувања  

Буџет на општина  

 
 

 
 

9 УПС за с. Чешиново  -дел од блок 

1 – измени и дополнувања (Старо 
игралиште) 

Буџет на општина  

 
 

 
 

10  

 
 

УПС за с. Чешиново  -дел од блок 

4 – измени и дополнувања  
 

Буџет на општина 

 
 

 
 

 

        

 
       Убанистички план вон 

населено место  
Со Програмата се предвидува 

изработка на урбанистички планови 
вон населено место по потреба за 

плански опфат, за подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево кои не 
се опфатени со урбанистички 

планови, на локалитети од интерес 

за општината и локалитети на кои ке 
можат да бидат реализирани барања 

на заинтересирани физички и 

правни лица, прифатливи за 

општината.  

Со овој план се уредува 
намената и начинот на користење на 

просторот , како и условите за 

градење на комплекси и градби вон  

населени места.   

 

                 Убанистички план 

вон населено место 

Урбанистички план вон 

населено место во м.в.„Курија“КО 

Сококларци 

Урбанистички план вон 

населено место во м.в.„Дрма“КО 

Сококларци 

Урбанистички план вон 

населено место во м.в.„Шопка“КО 

Сококларци 
Урбанистички план за вон 

населено место м.в„ Прстен“ КО 
Чифлик 

Урбанистички план вон 
населено место  во м.в„Горица“КО 
Соколарци 

Урбанистички план вон 
населено место во  м.в„Курилово“ 
КО Сколарци 

Урбанистички план вон 
населено место во м.в„ Стара 
Река“КО Облешево 

За КП 1354/1, П=66.167м2 
Урбанистички план вон 

населено место во м.в„ Стара 
Река“КО Чифлик 

За КП 1419 , П=65.000 м2 

За КП 1419/1, П=69.310м2 

За КП1419/3 ,П=1.414м2  
За КП 1419/7, П=230 м2 

              КО Врбица  

-КП 888 мв Голем Голак 

КО Соколарци 
-КП37 м.вГолак 

-КП3 мв Мали Вршац 

КО Спанчево вон град 

КП117 мв Варварицал 
КП282 мв Боговиште 

КО Бање 

КП1 м.в Грбава Чука 
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КП9 м.в Шугова Скала 

 

Локална урбанистичка планска 

документација  

 

Со локална урбанистичка 

планска документација може да се 

врши уредување на просторот со 

определување на градежна парцела 

вон плански опфат за градби од 

втора категорија согласно Законот 

за градење, освен за градби со 

намена домување.  

Секоја иницијатива за 
изработка на Локална урбанистичка 
планска документација ,поднесена 
од заинтересирани правни и 
физички 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 планови за 2015 год. 

Изнесуваат 3.000.000,оо денари.  
Програмата може да се 

дополнува согласно планираните 

активности и настанатите потреби , 
како и позитивно одговорените 

барања на заинтересирани лица.  

III Програмата влегува во сила 

осмиот ден од обајвувањето во 

„Службен гласник на Општина 

Чешиново-Облешево, а ќе се 

применува од 01.01.2015 год. 
 

Бр.07-2262/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за измена на 

Одлуката за  избор на член на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од установата  
бр.07-2175/1 од 06.12.2013 

година 
 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена на Одлуката за  избор на 
член на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник 

од установата  бр.07-2175/1 од 

06.12.2013 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
09.12.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-2269/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 114 точка 

16 од Законот за заштита на децата 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/13, 12/14, 44/14 и 

144/14), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 година ја 

донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена на Одлуката за  избор 
на член на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од установата  
бр.07-2175/1 од 06.12.2013 

година 

 
Член 1 

Во член 1 од Одлуката за  
избор на член на Управниот Одбор 
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од установата  бр.07-
2175/1 од 06.12.2013 година, 

Моника Накова се заменува со 
Александра Јосифова. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-2260/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за утврдување на 

грб и знаме на општина 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
утврдување на грб и знаме на 
општина Чешиново-Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.12.2014 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.08-2268/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 10 точка 4 

од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), член 106 

став 1 и  член 108 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 09.12.2014 година ја донесе 

следната: 
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О Д Л У К А 

За утврдување на грб и знаме на 

општина Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Се утврдуваат грб и знаме на 

општина Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

На грбот на општината е 

прикажан следното: 

- Паласидна круна-

Паласидната круна укажува 

на припадноста на 

општината според Месно 

хералдичкиот систем во 

руралните општини во 

Република Македонија 

- Штркот како симбол-Штркот 

како афирамтивен симбол 

има особено значење за 

општината која е 

прогласена за една од 

европските престолнини на 

штркот. Токму во општината 

се наоѓа и најголемото 

гнездо во Република 

Македонија. Ако кон сето 

ова се придадат 

инспиративните верувања и 

народни легенди, обичаи и 

преданија не само што се 

добива одговорот зошто 

штркот треба да биде 

примарен симбол на 

општината како и 

потенцијалот што во 

туристичко-промотивна и 

афирмативна смисла  може 

да го донесе овој симбол 

што треба да биде една од 

основните цели на 

симболите на општината. Со 

востановувањето на 

манифестацијата „Ден на 

штркот“ општината на 

извесен начин веќе го 

одреди штркот како симбол. 

- Оризов венец-оризовиот 

венец ја претставува 

основната житна култура, 

плодното поле и 

земјоделието како една од 

водечките стопански гранки 

во општина Чешиново-

Облешево. 

- Симбол на фонтана-

термален извор 

- Штит-тандардизирана 

форма на хералдички штит 

според месно-хералдичкиот 

систем 

Член 2 

Знамето на општината е 
прикажано во две бои, белата и 

црвената. На средината на знамето 

се наоѓа симбол на ориз. 
 

Член 3 

По уписот во регистарот на 

грбови и знамиња на општините во 

Република Македонија, грбот и 
знамето опишани во член 1 и 2 од 

оваа Одлука и официјално ќе можат 

да се употребуваат. 

По уписот во регистарот на 

грбови и знамиња на општините во 
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Република Македонија се ставаат 

надвор од употреба стариот грб и 

старото знаме усвоени со Одлука на 

Советот бр.0701-570/1 од 

03.10.2005 година (Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево 

бр.7/2005). 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ке се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-2259/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за материјална 

помош за обезбедување на 
транспорт на асфалтни плочи од 

Кочани до село Кучичино 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош за обезбедување 

на транспорт на асфалтни плочи од 
Кочани до село Кучичино, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 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.08-2273/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 
во согласност со Програмата за 

социјална заштита за 2014 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2014), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 09.12.2014 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За материјална помош за 

обезбедување на транспорт на 
асфалтни плочи од Кочани до 

село Кучичино 

 

Член 1 

 Се одобрува материјална за 
обезбедување на транспорт на 

асфалтни плочи од Кочани до село 

Кучичино. 
 

Член 2 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-2267/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за отстапување на 
користење на деловен простор 

(поранешна амбуланта) во 
с.Кучичино, на Клуб на жени од 

село Кучичино 
 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

отстапување на користење на 
деловен простор (поранешна 
амбуланта) во с.Кучичино, на Клуб 
на жени од село Кучичино, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.12.2014 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.08-2274/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 09.12.2014 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

за отстапување на користење на 
деловен простор (поранешна 
амбуланта) во с.Кучичино, на 

Клуб на жени од село Кучичино 
 

Член 1 
Се усвојување Барањето за 

отстапување на користење на 

деловен простор (поранешна 
амбуланта) во с.Кучичино, на Клуб 
на жени од село Кучичино, без 
надоместок. 

 
Член 2 

Трошоците кои ќе настанат 
околу користење на просторот 

(струја, вода, огрев и сл.) се на 

терет на барателите. 

Барателите се обврзуват дека 

за просторот ќе се грижат како 
добри домаќини, односно добри 

стопанственици. 

 

Член 3 
По Барање на општината, 

доколку за тоа се јават причини, 

Барателите ќе бидат должни да ја 
ослободат просторијата која ја 

користат. 



Стр. 29 br.12                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            17.12.2014god. 

 

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

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.07-2265/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за распишување на 
јавно наддавање за издавање 
под закуп на деловен простор 

сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село 

Спанчево 
 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

распишување на јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во село 

Спанчево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
09.12.2014 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.08-2275/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 09.12.2014 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

за распишување на јавно 
наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 
сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во село 
Спанчево 

 
Член 1 

Да се распише јавно 
наддавање за издавање под закуп 
на деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево во 
село Спанчево (дел од поранешно 

Платини). 

 

Член 2 
Комисијата за лицитација да ја 

спроведе постапката во согласност 

со Закон. 
 

Член 3 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево да склучи 

Договор со најповолниот понудувач. 
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Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.07-2266/1              Совет на општина 

15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Годишната Програма за 

управување со отпад на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 
година 

 
1.Ја прогласувам Годишната 

Програма за управување со отпад на 
подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.12.2014 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.08-2276/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.12.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

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, 
123/2012, 147/13, 163/13), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.12.2014 година ја донесе 
следната: 
 

Godi{na programa  za 
upravuvawe so otpad 

на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево за 2015 

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 2015 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 2015 
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, 
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kako i zadovoluvawe na barawata na 
zakonskite regulativi. 
 Programata za 2015 godina e 
organizirana soglasno prethodno 
definirani planski celi i planski 
akcii i istata pretstavuva 
implementaciona programa za 
realizacija na planot, so ~ija realizacija 
se o~ekuva zna~ajno podobruvawe na 
upravuvaweto so otpadot na krajot od 
planskiot period. Programata za 
upravuvawe so otpadot vo Op{tina 
^e{inovo-Oble{evo e izrabotena 
soglasno ~lenovite 18, 19 i 21 od Zakonot 
za upravuvawe so otpad. 
 

Programa za 2015 godina 
 
 Strategiska cel br.1 
 
 Voveduvawe na sistem za sobirawe 
na otpad na del zgolemen za   10% - 20%  
od  teritorijata  na Op{tina ^e{inovo-
Oble{evo 
 Osnoven  uslov za soodvetno 
upravuvawe na komunalniot cvrst otpad e 
celosnata pokrienost na teritorijata i 
naselenieto vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo so uslugata za sobirawe, 
transport i deponirawe na ovoj vid otpad. 
Poradi toa kako glaven prioritet za  
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
definirana ovaa cel. Opfatenosta na 
naselenieto so uslugata za sobirawe na 
otpadot iznesuva 70%, a opfatenosta na 
ku}ite 62,8%. Od aspekt na javnoto 
mislewe za ovaa aktivnost, sogleduvawata 
na op{tinata se deka postoi 
zainteresiranost za vklu~uvawe na novi 
doma}instva vo postojniot sistem za 
sobirawe i transport na otpadot. 
Sega{nata sostojba vo odnos na 
pokrienosta so ovoj vid na komunalna 
usluga e: opfatenosta na naselenieto 
iznesuva 70%, a opfatenosta na ku}ite 
62%.   

 Definirana akcija za 2015 godina e 
da se postigne pokrienost na   70% - 80% 
od naselenieto. 
 Soglasno podatocite od 
JPKD"Oble{evo", deneska so ovaa 
komunalna usluga se pokrieni 1490 
subjekti ili okolu  4800 `iteli. 
 Planirano e zgolemuvawe na 
opfatot za okolu 10% ili na krajot od 
godinata opfatenosta da iznesuva vkupno  
70% - 80% od naselenieto. Toa zna~i kon 
postojniot sistem da se priklu~at u{te 
50-100 doma}instva odnosno dopolnitelni 
300 `iteli. 
 Iskustvata i tekovnite praktiki 
pri realizirawe na vakva aktivnost 
poka`uvaat deka prvite sadovi za 
sobirawe na otpadot treba da bidat 
nabaveni od strana na JPKD"Oble{evo" 
i da se podelat na novovklu~enite 
doma}instva, a dokolku dojde do nivno 
o{tetuvawe ili kra`ba, {tetata da bide 
nadomestena od strana na doma}instvata. 
 
 Strategiska cel br.2 i 3 
 
 Regionalen pristap vo 
upravuvaweto so otpad za Isto~en region- 
definiran vo NPUO 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo del 
od regionalniot sistem za upravuvawe so 
otpadot 
 
 Regionalniot pristap vo re{avawe 
na upravuvaweto so otpadot, spored 
NPUO e edinstven na~in za sozdavawe na 
odr`liv sistem za upravuvawe so otpadot. 
Definiranite prioriteti na dr`avno 
nivo od aspekt na za{tita na `ivotnata 
sredina se re{avawe na upravuvaweto so 
komunalniot cvrst otpad i re{avawe na 
problemot so netretirawe na otpadnite 
komunalni vodi. Kako prv ~ekor za 
realizacija na ovaa strate{ka cel vo 2014 
godina be{e izrabotena fizibiliti 
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studija za regionalno upravuvawe so 
otpad za Isto~niot region. 
 Definirana akcija za 2015 godina 
e: 
 U~estvo na op{tinata vo 
izrabotka na plan za regionalno 
upravuvawe so otpad 
 Sekako deka za realizacija na ovaa 
cel }e bide potrebno da se vlo`at 
maksimalni napori, koi pred se treba da 
bidat naso~eni kon donesuvawe na odluki 
za u~estvo na sekoja od op{tinite koi 
pripa|aat na regionot i kon realizacija 
na tie odluki. 
 Vo tekot na 2015 godina kako 
po~etok na edna inicijativa za 
realizacija na celite treba da se donese 
odluka za u~estvo 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 2015 
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 2015 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. Vo tekot na 2014 godina se 
izvr{i ograduvawe na deponijata, 
izgradba na stra`arska ku}i~ka i 
izgradba na platform so cisterna za 
perewe na gumite na voziloto za smet. 
Isto taka vo tekot na 2014 godina se 
izvr{i sreduvawe i nabivawe vo sloevi 
na otpadot na deponijata, pa poradi toa 
edna od primarnite akcii za 2015 godina 
e: 
 Sozdavawe na porobri uslovi za 
soodvetno upravuvawe na deponijata 
 Merki koi }e se prevzemat vo tekot 
na 2015 godina se: 

 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 
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 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 2015 godina: 
 Kampawa za voveduvawe na uslugata 
za podignuvawe, transport i deponirawe 
na otpadot 
 Akcijata }e bide realizirana 
preku slednite aktivnosti: 

 Priprema na kampawata 

 Sproveduvawe na kampawata 

 Analiza na ostvarenite 
rezultati 

 
 Strategiska cel br.8 
 Implementacija na monitoring i 
informirawe 
 
 Izrabotkata na Planot i 
Programata za 2015 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 
2015 godina se: 
 Popolnuvawe na formulari od 
strana na site u~esnici vo upravuvaweto 
so otpad 
 Sledewe na indikatorite 
 
Preodni i zavr{ni odredbi 
 So finansiska poddr{ka na 
[vajcarskata agencija vo op{tinata vo 
2012 godina se implementira proektot 
Forumi vo zaednicata. So mnozinstvo na 
glasovi od gra|anite se odlu~i 
finansiskite sredstva dobieni preku 
proektot da bidat nameneti za 
zajaknuvawe na kapacitetite na 
komunalnoto pretprijatie, odnosno 
nabaveno e vozilo za smet i 1000 br. kanti 
za otpadoci, so {to se zgolemi 
kapacitetot na komunalnoto 
pretprijatie i se podobrija uslugite koi 
se izvr{uvaat od nivna strana, a so toa i 
opfatenosta na naselenieto so uslugite 
za sobirawe na smet koi gi sproveduva 

JPKD “Oble{evo” 
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nstvat
a 
______
______  
Organi
zacisk
o 
prispo
sobuva
we na 

5000 
evra 

Progr
ama 
na 
M@S
PP, 
JPKD
, 
Buxet 
na 
op{t
inata, 
donat
ori 

% 
na 
pok
rien
ost 
na 
nase
leni
eto 

JPKD 
kon 
zgolem
eniot 
opseg 
na 
rabota 

Regi
onal
en 
prist
ap vo 
uprav
uvaw
eto 
so 
otpad 
za 
_____
____ 
regio
n-
defi
nira
n vo 
NPU
O 
Op{
tina 
^e{
inov
o-
Oble
{evo 
del 
od 
regio
naln
iot 
siste
m za 
uprav
uvaw
e so 
otpad
ot 

Odluk
a za 
u~estv
o vo 
regio
nalno 
re{av
awe 
na 
uprav
uvawe
to so 
otpad 

Donesu
vawe 
na 
odluka
ta 

/ / Don
esen
a 
odlu
ka 

Defin
irana 
cel 

Plani
rani 
akcii 
za 2014 

Aktiv
nosti 

Tro
{oc
i 

Mo`
ni 
izvo
ri 

Ind
ikat
ori 
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na 
fin
ansi
rawe 

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

Izrab
otka 
na 
studij
a za 
tehni~
ko 
re{en
ie na 
nivo 
na 
op{ti
na 
 
 
 
Eduka
cija na 
nasele
nieto  

Podgo
tovka 
na 
proek
tna 
zada~a 
i 
tender
ska 
dokum
entac
ija 
______
______
_  
Pribi
rawe 
na 
ponud
i i 
izbor 
na 
izgotv
uva~ 
na 
studij
ata 
______
______
_  
Izrab
otka 
na 
studij
ata 

2500 
evra 

Pro
gram
a na 
M@
SP
P, 
JPK
D, 
Buxe
t na 
op{
tina
ta, 
dona
tori 

Izr
abot
ena 
stud
ija 

Podob
ruvawe 
na 
upravu
vawe 
so 
op{ti
nskata 
deponi
ja 

Sozda
vawe 
na 
osnovn
i 
uslovi 
za 
soodve
tno 
upravu
vawe 

Ograd
uvawe 
na 
depon
ijata 
______
______
_  
Defin
irawe 
na 

2000 
evra 
____
____ 
 
 
 
 
/ 
____
____ 

Pro
gram
a na 
M@
SP
P, 
JPK
D, 
Buxe
t na 
op{

Izv
r{e
no 
nabi
vaw
e 

na 
depon
ijata 

mesto 
za 
odlaga
we na 
inert
niot 
otpad 
______
______
_  
Perio
di~no 
nabiv
awe vo 
sloevi 
na 
otpad
ot (so 
iznajm
ena 
mehan
izacij
a) 

 
 
 
 
 
1000 
evra 

tina
ta, 
dona
tori 

Podign
uvawe 
na 
javnata 
svest 

Kampa
wa za 
vovedu
vawe 
na 
podign
uvawe
to na 
otpado
t 

Pripr
ema na 
kampa
wata 
______
______  
Sprov
eduva
we na 
kampa
wata 
______
______  
Anali
za na 
ostvar
enite 
rezult
ati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 
evra 

 
 
 
Pro
gram
a na 
M@
SP
P, 
JPK
D, 
Buxe
t na 
op{
tina
ta, 
dona
tori  

 
 
 
 
 
 
 
Spr
oved
ena 
kam
paw
a 

Defin
irana 
cel 

Plani
rani 
akcii 
za 2015  

Aktiv
nosti 

Tro
{oc
i 

Mo`
ni 
izvo
ri za 
fin
ansi
rawe 

Ind
ikat
ori 
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Imple
mentac
ija na 
monito
ring i 
infor
miraw
e 

Popol
nuvaw
e na 
formu
lari 
od 
strana 
na 
site 
u~esni
ci vo 
upravu
vawet
o so 
otpad 

Info
rmira
we na 
M@S
PP za 
sostoj
bite 
so 
upravu
vawet
o na 
otpad
ot 
preku 
popol
nuvaw
e na 
formu
lari 
od 
strana 
na 
site 
u~esni
ci vo 
upravu
vawet
o so 
otpad 
______
______  
Slede
we na 
indik
atori
te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isp
rate
ni 
inf
orm
acii 
do 
M@
SP
P 

  Vkupn
i 
tro{o
ci 

11.0
00 
evra 

  

 
Бр.07-2263/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Програмата за одржување на 

јавната чистота на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Програмата 

одржување на јавната чистота на 

подрачјето на општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
09.12.2014 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.08-2272/1      Општина Чешиново-Облешево 
15.12.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 12 од 
Законот за јавна чистота (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.11/2008, 64/2009, 88/2010, 
114/2010, 23/2011, 53/2011, 

80/2012, 163/2013), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

09.12.2014 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  2015 g. 
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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  
- 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 
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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 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 2014 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                          
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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 izminatiot period 2012-2013 god., bea 
nabaveni 1000 plasti~ni kanti za otpad, a 
za narednata 2015 g. planirana  e nabavka  
na:  

         
re.br 

opis Koli~ina 
vo br. 

1 Plasti~ni  
uli~ni korpi 

200 
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za smet   

2 Uli~ni korpi 
za smet 

30 

3. Metalni 
kontejneri 

30 

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 

RABOTN
O MESTO 

Broj na 
izvr{it
eli 

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}instvo 

            -dvorna povr{ina      

  2.Pretprijatija 

 -Rabotni prostorii  

Po 50 den.,od 
pretprijatie 

-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.  
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 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 
2015 godina vleguva vo sila 8 (osmiot) den 
od 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. 

 

Бр.07-2264/1              Совет на општина 
15.12.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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