
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 15
Чешиново-Облешево

28.11.2019 година
Излегува по

потреба

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

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

меѓуопштинска соработка

1.Ја прогласувам Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2217/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 8 став (1) од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/09), член
14 и 36 став (1) точка 15 од Законот за
локалната самоуправа („Службен весник
на РМ“, бр. 05/02) и член 21, став 1, точка

27 од Статутот на Општината Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015), Советот
на Општината Чешиново-Облешево , на
седницата одржана на 21.11.2019 година,
донесе:

ОДЛУКА
за воспоставување на меѓуопштинска

соработка

Член 1
Се воспоставува меѓуопштинска

соработка меѓу општините: Штип,
Карбинци, Кочани, Виница, Берово,
Делчево, Македонска Каменица,
Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево,
Пробиштип, Крива Паланка, Ранковци,
Кратово, Липково, Старо Нагоричане,
Свети Николе и Куманово за основање на
заедничко јавно претпријатие за регионлно
управување со отпад.

Член 2
Ова Одлука влегува во сила со денот

на објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-2209/1                      Совет на
25.11.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за основање на Заедничко
Јавно Претпријатие за Регионално

Управување со Отпад

1.Ја прогласувам Одлуката за
основање на Заедничко Јавно
Претпријатие за Регионално Управување
со Отпад, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2216/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 18 став 3 и став
5 од Законот за меѓуопштинска соработка
(Службен Весник на РМ бр.79/09) и член
36 став 1 точка 4 од Законот за локалната
самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.05/02) Член 23-а и 46 од Законот за
управување со отпад („Службен весник
на РМ“ бр. 8/2004, 71/2004, 107/2004;
102/08;143/08;124/010;51/011,123/012,147/
13,163/13,51/15,146/15,192/15,39/16,63/16)
и член 9 и член 10 од Законот за јавните
претпријатија („Службен Весник на РМ“
број (8/96; 6/ 02; 40/03; 49/06; 22/07; 83/09;
97/010; 6/012, 138/14, 25/15, 39/16 и 64/18),
Советот на Општина Чешиново-Облешево

на седницата одржана на ден 21.11.2019
година, ја донесе следнaва:

ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Член 1
Со оваа одлука Советите на

општините Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци,
Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива
Паланка, Ранковце, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане и Свети Николе,
основаат заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпадот во
Источниот и Североисточниот плански
регион и општина Свети Николе.

Член 2
Заедничкото јавно претрпијатие е со

назив ,,Заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпад
ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ,, Свети Николе сo
седиште во општина Свети Николе на
адреса: Плоштад „Илинден“ бб Свети
Николе.

Скратениот назив на претрпијатието
гласи: ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”
Свети Николе.

Член 3
Износот на средства за основање на

ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети
Николе изнесува 3 000 000 денари.

Средствата од став 1 од овој член ги
обезбедуваат општините- основачи во
пропорционален износ на бројот на
население според последниот попис
спроведен во Република Северна



Стр. 3 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Македонија во 2002 година и Закон за
територијалната организација на
локалната самоуправа во Република
Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05,
98/08, 106/08 и 149/14) и тоа:

Старо Нагоричане 4,840 жители - 38.913
денари

Ранковце 4,144 жители - 33.317 денари

Липково 27,058 жители- 217.542 денари

Куманово 105,484 жители - 848.074
денари

Крива Паланка 20,820 жители - 167.389
денари

Кратово 10,441 жители - 83.944 денари

Берово 13,941 жители - 112.083 денари

Делчево 17,505 жители - 140.737 денари

Карбинци 4,012 жители - 32.256 денари

Кочани 38,092 жители - 306.253 денари

Виница 19,938 жители - 160.298 денари

Македонска Каменица 8.110 жители -
65.204 денари

Пехчево 5,517 жители - 44.356 денари

Пробиштип 16,193 жители - 130.189
денари

Чешиново- Облешево 7,490 жители -
60.219 денари

Штип 47,796 жители - 384.272 денари

Зрновци 3,264 жители - 26.242 денари

Свети Николе 18,497 жители - 148.713
денари

Член 4
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”

Свети Николе ќе ги врши следните
дејности:

38 - Дејности за собирање, обработка и
отстранување на отпад; обновување на
материјали

38.1 - Собирање на отпад

38.11 - Собирање на безопасен отпад

38.12 - Собирање на опасен отпад

38.2 - Обработка и отстранување на
отпад

38.21 - Обработка и отстранување на
безопасен отпад

38.22 - Обработка и отстранување на
опасен отпад

38.3 - Обновување на материјали

38.31 - Демонтирање на крш

38.32 - Обновување на посебно издвоени
материјали

39. -Дејности за санација и останати
услуги на управување со отпад

39.00 Дејности за санација  и останати
услуги на управување со отпад
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Приоритетна дејност на ЗЈПРУО
„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
ќе биде :
38.21 - Обработка и отстранување на
безопасен отпад

Член 5
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”

Свети Николе се организира така што
дејноста, заради која е основано, ја врши
на начин со кој се обезбедува:

1.Техничко-технолошко и економско
единство на системот;

2.Ефикасност и транспарентност во
работењето;

3.Развој и усогласеност на
сопствениот развој со вкупниот стопански
развој;

4.Заштита и унапредување на
добрата од општ интерес;

5.Трајно, уредно и квалитетно
задоволување на потребите на
корисниците на производи и услуги и

6.Самостојност и еднаквост во
рамките на системот и функционална
поврзаност со другите системи во земјата
и светот.

Член 6
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”

Свети Николе се организира на начин што
ќе обезбеди поттикнување и развој на
управувањето со отпадот на регионално
ниво согласно со Стратегијата за
управување со отпад на Република
Македонија и Планот за управување со
отпад на Република Македонија,
воспоставување и организирање
регионален систем за управување со
отпад којшто особено се состои од
регионална депонија за комунален отпад

и/или други објекти и инсталации за
постапување со отпадот.

Член 7
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”

Свети Николе се организира како
единствено јавно претпријатие и дејностите
набројани во членот 4 на оваа Одлука, ќе
ги извршува на територијата на сите
општини основачи на претпријатието.

ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”
Свети Николе има 6 претоварни станици
кои се организирани како подружници и
тоа:

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Берово- за општина Берово и
општина Пехчево

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Македонска Каменица- за
општина Макеоднска Каменица и општина
Делчево

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Виница- за општина Кочани,
општина Виница, општина Зрновци,
општина Чешиново- Облешево, за ПС
Берово и ПС Македонска Каменица

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Ранковце- за општина Крива
Паланка, за општина Кратово и за општина
Ранковце

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Куманово- за општина
Куманово, општина Липково, општина
Старо Нагоричане и ПС Ранковце.

- Претоварна станица (ПС)
Подружница Штип- за општина Штип и
општина Карбинци.

Подружниците на јавното
претпријатие немаат својство на правно
лице, но можат да настапуваат во правниот
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промет во име и за сметка на јавното
претпријатие.

Со подружницата раководи
раководител што го именува директорот
на јавното претпријатие.

Член 8
Одлуките на органите на ЗЈПРУО

„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
ќе се спроведуваат на единствен начин за
основачите.

Член 9
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ”

Свети Николе за обврските во правниот
промет со трети лица, одговара со целиот
свој имот.

Член 10
Финансирањето на ЗЈПРУО

„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
ќе се врши:

- од остварени сопствени приходи
на претпријатието,

- од Буџетите на општините
основачи на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе во
пропорционален износ на бројот на
население според последниот попис
спроведен во Република Северна
Македонија во 2002 година и Закон за
територијалната организација на
локалната самоуправа во Република
Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 55/04, 22/05,
98/08, 106/08 и 149/14),

-од донации и спонзорства и
-од други извори  на приходи.

Основачите на ЗЈПРУО
„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
со посебни одлуки ќе отстапат на

користење имот и опрема за работата на
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети
Николе.

Член 11
За лице кое ќе ги врши работите на

ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети
Николе до негово конституирање се
именува Драган Паневски од Свети Николе
именуван со Одлука за именување на лице
кои ќе ги води работите до конституирање
на заедничкото јавно претпријатие за
управување со отпад бр.0801-624 од
05.11.2019 година на Советот на општина
Свети Николе.

Член 12
Органите на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА

МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се Управен
одбор, Одбор за контрола на материјално-
финансиското работење (Надзорен одбор)
и Директор.

Управниот одбор се состои од 15
(петнаесет) членови кои ги именуваат и
разрешуваат советите на општините кои го
основаат заедничкото јавно претпријатие и
тоа на следниот начин:

Советот на општина Куманово
именува 4 (четири) члена

Советот на општина Штип именува 2
(два) члена

Советот на општина Крива Планака
именува 1 (еден) член

Советот на општина Кочани именува
2 (два) члена

Советот на општина Свети Николе
именува 1 (еден) член

Советот на општина Виница именува
1 (еден) член

Советот на општина Делчево
именува 1 (еден) члена
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Советот на општина Пробиштип
именува 1 (еден) член

Советот на општина Ранковце
именува 1 (еден) член

Советот на општина Липково
именува 1 (еден)  член
Советот на секоја од општините може да
го разреши само членот на управниот
одбор кој самиот го именувал.

Чл.13
Одборот за вршење на  контрола на

материјално-финансиското работење на
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети
Николе (надзорен одбор) се состои од 5
(пет) члена кои ги ги именуваат и
разрешуваат Советите на општините кои
го основаат ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе и тоа на
следниот начин:

Советот на општина Старо
Нагоричане именува 1 (еден) член

Советот на општина Свети Николе
именува 1 (еден) член

Советот на општина Берово
именува 1 (еден) член

Советот на општина Македонска
Каменица именува 1 (еден) член

Советот на општина Кратово
именува 1 (еден) член.

Советот на секоја од општините може да
го разреши само членот на Одборот за
вршење на контрола на материјално-
финансиското работење на ЗЈПРУО
„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
(надзорен одбор) кој самиот го именувал.

Член 14

Со работата на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе раководи
Директор.

Директорот се избира по пат на јавен
оглас, во согласност со Законот за јавни
претпријатија, а изборот го вршат
градоначалниците на општините што го
основаат ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе со апсолутно
мнозинство, односно со 51 бод од вкупно
100 бода, при што вредноста на гласот на
секој градоначалник е изразена во бодови
на следниов начин:

Старо Нагоричане- 1 бод
Ранковце- 1 бод
Липково- 7 бода
Куманово- 28 бода
Крива Паланка- 6 бода
Кратово- 3 бода
Берово- 4 бода
Делчево- 5 бода
Карбинци- 1 бод
Кочани- 10 бода
Виница- 5 бода
Македонска Каменица- 2 бода
Пехчево- 2 бода
Пробиштип- 4 бода
Чешиново-Овлешево- 2 бода
Штип- 13 бода
Зрновци- 1 бод
Свети Николе- 5 бода

Вршител на должноста Директор до
избор на Директор именуваат
Градоначалниците на општините што го
основаат ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе на ист начин
како што избира и директор согласно став 2
од овој член.
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Директорот на ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА
МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе се разрешува
со гласање на исти начин како што се
врши изборот, согласно став 2 од овој
член.

Одлуките на градоначалниците на
општините основачи на ЗЈПРУО
„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
за распишување на јавен оглас, за избор и
разрешување на директор и за
именување и разрешување на вршител на
должност директор во име на сите
градоначалници ги потпишува
Градоначалникот на општина Свети
Николе.

Член 15
Рокот за донесување на статутот и

именувањето на органите на ЗЈПРУО
„ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети Николе
е 90 дена од денот на уписот во
Централниот регистар на РСМ.

Член 16
Оваа одлука влегува во сила со

денот на објавување во „Службен гласник
на, а ќе започне да се применува по
нејзиното донесување од страна на
советите на сите општини основачи на
ЗЈПРУО „ДЕПОНИЈА МЕЧКУЕВЦИ” Свети
Николе
Бр.08-2210/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево во областа на

културни и спортски манифестации за
2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
активности на општина Чешиново-
Облешево во областа на културни и
спортски манифестации за 2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2215/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 44 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/20152015 и Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр. 1241/1
од 11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

П Р О Г Р А М А
ЗА АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ВО ОБЛАСТА
НА КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ

МАНИФЕСТАЦИИ ЗА 2020 ГОДИНА



Стр. 8 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

I. Цели

Основни цели на оваа Програма
се:

- Обезбедување активен однос на
општина Чешиново-Облешево кон
задоволувањето на потребите и
интересите на граѓаните во областа
накултуратаиспортот;

- Сочувување и афирмирање на
материјалното и духовното
културно наследство на Општина
Чешиново-Облешево ;

- Сочувување и афирмирање на
културниот идентитет и
спецификите на Општина
Чешиново-Облешево;

- Создавање услови за квалитетно
културно жиеење, соодветно на
статусот на општина Чешиново-
Облешево;

- Промовирање и поддржувањена
нови идеи и проекти што ја
афирмираат Општина Чешиново-
Облешево како културно и спортски
развиена Општина ;

- Интензивирање и збогатување на
меѓународната културна и
спортска соработка.

II. Активности

Активностите на Општина Чешиново-
Облешево во областа на културата и
спортот ќе бидат насочени кон
поттикнување, поддржување и помагање
на остварувањето на целите на оваа
Програма. Во таа смисла ќе се

спроведуваатактивноститеза:

- Сочувување на континуитетот на
одржувањето на традиционалните
културно - уметнички и спортски
манифестации со потврдени
квалитетии присутен голем интерес на
жителите од општината, регионот и
пошироко;

- Реализирање на манифестации,
програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го
збогатуваат културниот и спортскиот
живот на општината;

- Помагање на манифестациите на
младите со културни-уметнички и
забавно-едукативни содржини;

- Одвивање на културно-уметнички и
забавни приредби и спортски
натпревари на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево;

- Поддржување на културно-
историски манифестации,
манифестации  од  историско
наследство, културна традиција во
општина Чешиново-Облешево.

III. Финасирање

Активностите на општина Чешиново-
Облешево од областа на културата, и спортот
утврдени со оваа Програма, ќе се
финансираат од средствата на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за2020година.

При реализација на Програмата,
Општина Чешиново-Облешево ќе ги
поддржува организаторите на
манифестациите и реализаторите на
проектите и спортските клубови при
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спроведувањето на нивните активности за
обезбедување финансиски средства и друга
помош од:

- Буџетот на Република Македонија
за 2020 година (преку надлежните
министерства)

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

- Заинтересирани партнери за
меѓусебна соработка во земјата и
странство и

- Други извори.

IV. Распоредување на буџетските
средства

Средствата од Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2020 година се
распоредуваат како учество на Општина
Чешиново-Облешево за поттикнување,
одржување и помагање на манифестации и
проекти од областа на културата и спортот,
Вкупно 835.000,00 денари за следните
активности :

Р. бр Назив на
активност

Износ во денари

1 Манифестација
Ден на општина
21 Септември-
Мала Богородица

400.000,00 денари

2 Организирање на
Манифестација
Ден на штркот

30.000.00 денари

3 Фестивал на
оризот

60.000,00
денари

4 Манифестација
Св.Трифун –
с.Кучичино

10.000,00 денари

5 Бадников -
Коледарски оган

20.000,00 денари

6 Манифестација
„Сурва“ – с.
Теранци

10.000,00 денари

7 Богојавление- 15.000,00 денари

Водици
8 Одбележување

на 27 Април 1905
– годишнина од
смртта на
македонскиот
револционер
Никола Карев кај
Свиланово

10.000,00
денари

9 Организирање на
Илинденски
Спортски Игри –
Чешиново

180.000,00 денари

10 Финансиска или
матрејална
помош за
Меморијални
турнири во
фудбал

20.000,00 денари

11 Црковни и
граѓанскисобири

20.000,00 денари

12 Мото дефиле 10.000,00 денари

13 Други
манифестации и
културни
активности  кои
ќе се одржат на
територијата на
општина
Чешиново-
Облешево

50.000,00 денари

ДЕТАЛЕН ОПИС НА АКТИВНОСТИ :

1. Манифестација Ден на општина 21
Септември - Мала Богородица

Организатор: ОпштинаЧешиново-
Облешево
Ден,место на одржување: 21
Септември , Парк Облешево
Опис на настан:
- Организирање на прием кај
градоначалникот
-Свечена седница на Советот на
општина Чешиново-Облешево
(доделување на годишни признанија,
награди од распишан литературен
конкурс и сл.)
- Традиционално зажнејување на ориз (
подготовкана и оспособување на
простор, набавка на потребни
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намирници: сок,погача и сл.).
- Културно уметничка програма со
концертен настап на естрадни
уметници - Техничка организација
(озвучување, бина со конструкција,
осветлување, организирање и
уредување на просторот, закуп на
штандови).
- Обезбедување на
сувенири(подароци) за учесниците;
- Коктел за гоститe;
- Сместување за гости.

Вкупно.............400.000,00 ден.

2. Манифестација Ден на Штркот

Организатор: Општина
Чешиново-Облешево во
соработка со основните
училишта од општината и
детската градинка.
Ден,место на одржување: прва
половина на месец мај, парк
с.Чешиново
Опис на настан: Културно
уметничка програма со
едукативни содржини.
Техничка организација
(озвучување, уредување на
прсотор)

Вкупно ................30.000,00 ден.

3. Фестивал на оризот

Организатор: Оризова
братимка и Општина
Чешиново-Облешево
Ден,место на одржување:
Октомври , парк Чешиново
Опис на настан: Културно
уметничка програма, збогатена
со дегустација на ориз.

Техничка организација
(озвучување, уредување на
прсотор)

Вкупно ..............60.000,00 ден.

4. Манифестација Св.Трифун –
с.Кучичино

Организатор: Месна заедница
Кучичино , жители на с.Кучичино

Место на одржување: с.Кучичино, 14
Фебруари.

Опис на настан: Културно уметничка
програма со настап на естрадени

уметници,збогатена со лотарија.
Учество на општина Чешиново-Облешево
во набавка на телевизор или друг вид на
бела техника како главна награда на
организираната лотарија.

Вкупно ................10.000,00 ден.

5. Бадников - Коледарски оган

Организатор: Месните заедници
Учество на општина Чешиново-
Облешево во набавка на риба
за приготвување на прославите.

Вкупно ................20.000,00 ден.

6. Манифестација „Сурва“ – с.
Теранци

Организатор: Месна заедница
Теранци , жители на с.Теранци
Место на одржување:
с.Теранци, 14 Јануари.
Опис на настан: Културно
уметничка програма со настап
на естрадени уметници,
збогатена со лотарија.  Учество
на општина Чешиново-
Облешево во набавка на
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телевизор или друг вид на
бела техника како главна
награда на организираната
лотарија.

Вкупно ...............10.000,00
ден.

7. Богојавление-Водици,
Потопување на светиот крст во
осветените  води

Организатор: Месните
заедници
Место на одржување: с.Спанчево,

с.Соколарци, с.Жиганци, с.Кучичино,
с.Теранци, с.Чифлик.

Учество на општина Чешиново-
Облешево во набавка на подароци за
среќните факачи на крстот.

Вкупно .............15.000,00 ден.

8. Одбележување на 27 Април 1905
– годишнина од смртта на
македонскиот револционер Никола
Карев кај Свиланово

Организатор: Општина
Чешиново-Облешево и
Општина Кочани
Место на одржување:
Спомен обележје кај м.в
Свиланово с.Рајчани.
Опис на настан: Учество на

општина Чешиново-Облешево во
организрање на настанот со
традиционално положување на
цвеќе,           литературно читање, и
др. Активности како мото дефиле и
слично.

Вкупно...............10.000,00 ден.

9. Организирање на Илинденски

Спортски Игри – Чешиново

Организатор: Општина Чешиново-
Облешево
Место на одржување: Фудбалско
Игралиште с.Чешиново, Јули - 02
Август
Опис на настан: Одржување на
турнири во фудбал и шах  помеѓу
екипи од источниот регион на
Македонија.
- Техничка организација (
озвучување на  официјалното
отварање и финалето на игрите,
подготовка на теренот).
- ангажирање на две лица
надворешни соработници за
организирање на игрите.
- изготвување на покани,
благодарници, дипломи и сл.
- набавка на пехари и медали и сл.
Обезбедување на финансиски
средства за награди и тоа :
Фудбал 1 место
......................................60.000,00дена
ри
Фудбал 2 место
........................30.000,00денари
Шах 1 место
..............................................3.000,00д
енари

Вкупно ....................180.000,00 ден.

10. Меморијални турнири во фудбал (
Финансиска или матрејална помош)

Организатор: Група граѓани
Опис на настан: Организирање на
Меморијални турнири во фудбал.
Финансиска или матрејална помош
од страна на општина Чешиново-
Облешево за набавка на топки,мајци
и слично за турнирите.



Стр. 12 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Вкупно ......................20.000,00 ден.

11. Црковни и граѓански собири

Организатор: Група граѓани, Месна
заедница, црковни одбори
- Финансиска помош за црковните

одбори за приготвување и одбележување
на  Верски празници

Вкупно .....................20.000,00 ден.

12. Мото дефиле

Организатор: Мото клуб од
Чешиново-Облешево
- Финансиска помош за мото клубот
за заедничко организирање на мото
дефиле  за одбележување на „27
Април годишнина од смртта на
Никола Карев“ или „21ви Септември
Ден на општина“  или друг празник.

Вкупно ......................10.000,00 ден.

13. Други манифестации културни и
спортски активности  кои ќе се одржат
на територијата на општина Чешиново-
Облешево

Вкупно ......................60.000,00 ден.

Средствата распоредени за
дополнително утврдени манифестации,
културни и спортски активности ќе ги
насочува Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево , за активности кои не
се опфатени со оваа Програма, а со својата
активност, значење и квалитет
придонесуваат за остварување на
програмираните цели во областа на
културата и спортот .

V. Манифестации и приредби што ќе
се подржуваат и помагаат со други

форми и активности

Други форми и активности со кои ќе
се поддржуваат и помагаат културните
манифестации, приредби и проекти се
следните:
- Покровителство на Општина
Чешиново-Облешево ;

- Доделување награди, пригодни
подароци и слично;

- Обезбедување стручна, техничка и
друга поддршка со кадрите и опремата со која
располага Општина Чешиново-Облешево ;

- Учество на претставници на
Општина Чешиново-Облешево, при
организирање протоколарни и промотивни
средби, одржување на манифестции и
реализирање на проекти од областа на
културата и спортот .

Другите форми на активности за
поддршка и помош на манифестациите и
приредбите, натпреварите ќе се реализираат
од страна на надлежниот орган на Oпштина
Чешиново-Облешево и тоа по барање на
организатори на манифестациите и
реализаторите на проектите до
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево , усогласено со целите на оваа
Програма и расположивите можности на
ОпштинаЧешиново-Облешево.

VI. Завршни одредби

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

Бр.08-2205/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

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

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

Програмата за финансирање на
активностите на  општина Чешиново –
Облешево во областа на спортот во

2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање на  активностите на
општина Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2214/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 и член 22, став 1, точка 6 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”
бр.5/02), како и врз основа на член 15,
став 1, точка 6 од Статутот на општина
Чешиново – Облешево (“Сл. гласник на
општина Чешиново – Облешево”
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019 ),
Советот на општина Чешиново –

Облешево на седницата одржана на ден
21.11.2019 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
За финансирање на  активностите на

општина Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2020 година

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Облешево од областа на спортот,
утврдени со оваа Програма, ќе се
финансираат од средства на Буџетот на
општина Чешиново – Облешево за 2020
година, спонзорства и донации и тоа за:

- Донација на спортски клубови;
-Финансирање на традиционални

спортски натпревари во општина
Чешиново-Облешево.

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

- Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година (преку
надлежните министерства);

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

- Други извори.

IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Средствата од Буџетот на општина
Чешиново – Облешево за 2020 година во
висина од 100.000,00 денари, од
Програмата L0 – Спорт и рекреација,
конто 463120 – Трансфери до спортски
клубови, се распоредуваат како учество
на Општина Чешиново – Облешево за
поттикнување, поддржување и помагање
за активности од областа на спортот.

Средствата ќе бидат распоредени на
спортски клубови, како надоместок за
одржување тренинзи и натпревари и за
сите трошоци кои настануваат во
процесот на натпреварување, како и на

здруженија на граѓани кои се јавуваат како
организатори на традиционални спортски
натпревари.

Распределбата на средствата ќе се
врши врз основа на Одлука за распределба
на средства за поддршка на здруженија на
граѓани донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево, а врз основа на
доставена Апликација по објавен Јавен
повик за финансирање на проекти на
Невладини Организации од областа на
спортот.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина

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

Оваа програма влегува во сила со
денот на нејзино донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2204/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата за финансирање проекти и
програмски активности

на здруженија на граѓани за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани за
2020 година , што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.
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2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2013/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и врз
основа на член 15, став 1, точка 13 од
Статутот на општина Чешиново –
Облешево (“Сл. гласник на општина
Чешиново – Облешево” бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново – Облешево на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година, донесе:

ПРОГРАМА
за финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани

за 2020 година
I. ЦЕЛИ
Основни цели на Програмата за

финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани за
2020 година на Општина Чешиново-
Облешево се:

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

-Придонес на Општина Чешиново-
Облешево во унапредувањето,
осовременувањето и развојот на
фолклорот преку изучувањето,
негувањето, развивањето,  зачувувањето

и презентирањето на македонскиот
фолклор и обичаи, изразени низ народни
игри, песни, инструменти и носии;

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

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

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

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

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

II.АКТИВНОСТИ
Во насока на остварување на целите

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

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

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

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

-Заштита на животната средина и
спроведување еколошки акции;

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

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

-Работилници и трибини за оризот,
со цел изнаоѓање решенија за
проблемите во оризопроизводството, како
и создавање услови за  идниот  развој на
производството на оризот;

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

-Изработка на стратешки документи
за развој на подсекторот ориз, базирани
на сеопфатни анализи на состојбите и
потенцијалите за развој определен
временски рок, со акционен план за
реализација на стратешките цели со
конкретни рокови, активности и потребни
средства;

-Воведување на современи и
напредни агротехнологии во целиот ланец
на добивање на високо квалитетен ориз
со цел намалување на производните
трошоци по единица производ и за
заштеда на инвестициите;

-Зголемување на квалитетот на
ориз преку имплементацијата на
стандардите за заштита на географското
потекло на Кочанскиот ориз.

III. ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите на општина Чешиново-
Облешево за финансирање проекти и
програмски активности на здруженија на
граѓани за 2020 година, утврдени со оваа
програма, ќе се финансираат од:

- Средства на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година;

- Буџетот на Република Северна
Македонија за 2020 година (преку
надлежните министерства);

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

- Други извори.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Средствата од Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година за
реализација на оваа програма се
предвидени 100.000,00 денари - Програма
Д0-Градоначалник, конто 463110-
Трансфери до здруженија на граѓани и
фондации.

Распределбата на средствата ќе се
врши врз основа на Одлука за распределба
на средства за поддршка на здруженија на
граѓани донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево, а врз основа на
доставена Апликација по објавен Јавен
повик за финансирање на проекти на
Невладини Организации.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Градоначалникот на општина

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

Оваа Програма влегува во сила со
денот на нејзино донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2203/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(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 донесување на
Урбанистички План за село Облешево,

општина Чешиново-Облешево (КО
Облешево за плански период 2017-

2027)

1.Ја прогласувам Одлуката за
донесување на Урбанистички План за
село Облешево, општина Чешиново-
Облешево (КО Облешево за плански
период 2017-2027), што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново

Бр.09-2221/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 39 став 1 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. Весник на РМ бр.
199/2014, 44/2015, 193/2015 , 31/16,
163/16,  64/18 и 168/18) Советот на
општина Чешиново – Облешево  на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За донесување на

Урбанистички План за село
Облешево, општина

Чешиново-Облешево (КО

Облешево за плански период
2017-2027)

Член 1
Со оваа одлука се донесува

Урбанистички План за село Облешево
општина Чешиново-Облешево (КО
Облешево) за плански период 2017-2027 со
тех.бр.48/2017 од август 2019 изработен од
„ИН ПУМА“ Институт за урбанизам,
сообраќај и екологија ДОО Скопје.

Член 2
Границата на планскиот опфат е

дадена во графичкиот прилог и
претставена описно.

Граница на планскиот опфат се: На
запад границата се движи низ
катастарската парцела КП5780,
продолжува по западната граница на
катастарската парцела КП5574, низ
катастарските парцели КП5578 и
КП5570, по западната граница на
катастарската парцела КП5584, низ
катастарските парцели КП976, КП977,
КП1024/1 и КП1024/2 и КП1022, КО
Облешево, Општина Чешиново-
Облешево

На север се движи по северната
граница на КП5160, КП5171/1, КП5171/2,
КП5172/2, КП5075, КП5080, КП5081,
КП5087, КП5088, КП5089, КП5090,
КП5093, КП5095, КП5100, КП5102,
КП5299, КП5300/3. КП5300/2. КП5486,
КП5488/1, КП5489, КП5491, КП5493,
КП5494, КП5495, КП5498, КП5499,
КП5500/2. КП5500/1, КП5503, КП5504,
КП5555, КП5557/1, КП5557/2, КП5558/1,
КП5558/2, КП5559, КП5569, КП5573,
КП5574 КО Облешево, Општина
Чешиново–Облешево.

На исток се движи по источната
граница на катастарската парцела
КП1237, јужната граница на
катастарската парцела КП1251,
продолжува по источната граница на
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катастарските парцели КП1251,
продолжува по јужните граници на
катастарските парцели КП5204, КП5202,
продолжува по источната граница на
катастарската парцела КП5202, минува
низа катастарската парцела КП5200,
по источните граници на катастарските
парцели КП5199, КП 5196, КП5193,
КП5189. КП5185, продолжува по
јужната граница на катастарската
парцела КП5187, по источните граници
на катастарските парцели КП5187 и КП
5186, продолжува по јужната граница на
катастарската парцела КП5180, по
источните граници на катастарските
парцели КП5186 и КП5176, по јужнта и
источната граница на катастарската
парцела КП5175, по северната граница
на катастарската парцела КП5171,
продолжува по источната и северната
граница на катастарската парцела
КП5141, продолжува по источните
граници на катастарските парцели
КП5143, КП5144, низ катастарската
парцела КП5151, КП5154, КП5155,
КП5156, КП5157, КП5158, КП5159 и по
источната граница на катастарската
парцела КП5160 КО Облешево, Општина
Чешиново-Облешево.

На југ продолжува низ
катастарската парцела КП1354/1,
продолжува по јужната граница на
катастастарската парцела КП1354/9, низ
катастарските парцели КП1354/23,
КП2784, продолжува по јужната граница
на катастарските парцели КП1344,
КП1345, КП1346, КП5779, КП5727/1,
КП1238, КП1237 КО Облешево,
Општина Чешиново-Облешево.

Опфатот е со површина од
115,97ха.

Член 3
Со планот се утврдени следниве

класи на намена :
А –домување

А1 – домување во станбени куќи
А3-групно домување (дом за стари

лица)
Б- комерцијални и деловни намени
Б1-мали комерцијални и деловни

намени
Б3-големи угостителски единици
Б4-деловни простори
В – јавни институции
В1-образование и наука
В2-здраство и соцојална заштита
В3-култура
В5-верски институции
Г-производство дистрибуција и

сервиси
Г2-лесна и незагадувачка индустрија
Д-зеленило рекреација
Д1-парковско зеленоло
Д2-заштитно зеленило
Д3-спорт и рекреација
Д4-меморијални простории

(гробишта)
Е1-комунална инфраструктура
Е2-комунална

супраструктура(фотоволтаична централа)
Е2-комунална супраструктура

(железничка станица)
Е2-комунална супраструктура

(градба за производство на енергија од
биомаса)

Е2-комунална супраструктура
(трафостаници)

Е3-некомпатибилна инфраструктура
(трафостаница 35/10 kV)

Член 4
Урбанистичкиот план од член 1 на

оваа Одлука содржи:
-документациона основа -текстуален

и графички дел;
-планска документација - текстуален

и графички дел;
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Член 5
Оваа одлука влегува во сила

осмиот ден од денот на објавување во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-2211/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто

приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Октомври 2019

година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Октомври
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

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

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2220/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година, донесе:

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

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец

Октомври 2019 година

I
Се усвојува писмената Информација

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

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-2208/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

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

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Октомври 2019

година
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1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Октомври 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

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

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2219/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година, донесе:

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

јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец

Октомври 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Октомври
2019 година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на објавување во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-2207/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за еднократна финансиска
помош на  Мирјанка Димитрова од

с.Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Мирјанка Димитрова од с.Соколарци, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2218/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002) и член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
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11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на
Мирјанка Димитрова од с.Соколарци

Член 1
На Мирјанка Димитрова од

с.Соколарци со ЕМБГ 0806959498000,  со
постојано место на живеење во
с.Соколарци ул. Лазар Манов бб, и се
одобрува еднократна парична помош во
висина од 6.000.00 денари (шест илјади
денари) како помош за социјално
загрозено семејство.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

200002034025293 Стопанска банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2206/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата за изградба,
реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на

територија на општина Чешиново-
Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на територија
на општина Чешиново-Облешево за 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2212/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1, точка
12 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр. 6/2015 и Одлуката
за измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр. 1241/1
од 11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година донесе:

ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција и

одржување на локалните патишта и
улици на територија на општина

Чешиново-Облешево за 2020 година

ВОВЕД:
Изградбата, реконструкцијата и

одржувањето на локалните патишта и
улици во општина Чешиново-Облешево за
2020 година е потреба во сите населени



Стр. 22 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

места во општината за подобрување на
условите во комуналната свера на
живеење.

Програмата  утврдува извори на
средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните
патишта и улици во 2020 година, нивниот
распоред и начин на користење како  и
обемот на работите.

Висината на средствата за
изградба, реконструкција, одржување и
заштита на локалните патишта и улици, се
утврдуваат во износ од 15.800.000,00
денари и тоа од следните извори на
приходи:

1. Трансфери од владини
институции, и тоа од:

1.1. Јавно претпријатие за државни
патишта, наменети за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици;

1.2.  Биро за регионален развој;
1.3.Агенција за финансиска

поддршка во земјоделството и руралниот
развој

2. Надоместок за уредување на
градежно земјиште (комуналии);

3. Комунални такси;

4. Приход од продажба на
градежно земјиште сопственост
на РСМ.

5. Светска банка
Согласно Законот за локална

самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002),
општината е надлежна за локалните
патишта и улици.

Средствата кои општината ќе ги
добие  во текот на 2020 година,  ќе бидат
распоредени на следниот начин - 30% за

редовно и инвестиционо одржување, 20%
за зимско одржување и 50% за изградба.

Активности-инвестиции за
изградба

Во зависност од големината на
средствата кои секоја година се добиваат
од  Јавното претпријатие за државни
патишта и од други општи и тековни
донации, предвидени се следните
активности:

-Изградба на Локален пат Кучичино-
Чифлик

-Изградба на Локален пат Чешиново-
Чифлик

-Изградба на Локален пат Спанчево-
Чифлик

-Изградба на локален пат с.Жиганци-
с.Чешиново

-Изградба на локален пат с.Уларци-
с.Соколарци

-Изградба на локален пат
с.Соколарци-с.Врбица

-Изградба на локален пат с.Жиганци-
с.Уларци

-Реконструкција на локален пат
Облешево-Спанчево

-Реконструкција на локален пат
Чешиново-Спанчево

-Реконструкција на локален пат
Облешево-Бања

-Реконструкција на локален пат
Облешево-Теранци

-Изградба на улици во сите населени
места во општината

Изградбата и одржувањето на
локалните патни правци и улиците во
самите населени места, ќе биде во
зависност од средствата кои ќе бидат
добиени по основ на разни донации.

Дел од средствата предвидени во
Програмата ќе бидат наменети за
изработка на Техничка документација за
изградба на локални патишта и улици.
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II. Тековни Активности
Дел од средствата ќе бидат

наменети и за:
А)Земјени работи на локални

патишта;
Б)Посипување на улици;
В)Поправање на ударни дупки;
Г)Останати активности:
-Набавка и поставување на

сообраќајни знаци;
-Зимско одржување;
-Решавање на тековни проблеми.

III. Финансиски дел
Приходи:
Инвестиции од  Јавното

претпријатие за државни
патишта.......................1.800.000,00 денари

Центар за развој на плански
регион.............2.000.000,00 денари

Биро за регионален
развој..........................3.000.000,00 денари

АФПЗРР............2.000.000,00 денари
Буџет на општина Чешиново-

Облешево........5.000.000,00 денари
Други општи и тековни

донации..................2.000.000,00 денари
ВКУПНО:

15.800.000,00 денари

IV.Преодни и завршни одредби
Динамиката на реализација на

Програмата ќе биде во зависност од
приливот на средствата.

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

Бр.08-2202/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за резервирани / обезбедени
средства за експропријација во Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката  за
резервирани / обезбедени средства за
експропријација во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2232/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 26, став 1, точка
6 од Законот за експропријација
(„Службен весник на Република
Македонија“  бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14,
104/15, 192/15, 23/16 и 178/16) и член 21
став 1 точка 43 од Статутот на општина
Чешиново – Облешево („Сл гласник на
општина Чешиново-Облешево“бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019 ), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
21.11.2019 година ја донесе следната:
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ОДЛУКА
за резервирани / обезбедени средства

за експропријација во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2020

год

Член 1
Во  Буџетот на Општина Чeшиново

- Облешево за 2020 година да бидат
обезбедени средства во вкупен износ од
1.000.000,00 денари (еден милион
денари), кои ќе се наменат за исплата на
надомест за експропријација, во вредност
која ќе биде определена согласно
проценката на овластен проценител.

Член 2
Средствата од Член 1 на оваа

Одлука ќе бидат резервирани и ќе се
искористат во постапка за исплата на
надоместок за  експропријација  при
реализација проекти од јавен интерес и
локално значење за општина Чешиново-
Облешево.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила

наредниот ден од денот на објавувањето
во „Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево“.

Бр.08-2227/1 Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за усвојување на Извештајот
за реализација на Програмата за

одбележување на 21ви Септември –

Мала Богородица, Празник на општина
Чешиново-Облешево, 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката  за
усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за одбележување на 21ви
Септември – Мала Богородица, Празник на
општина Чешиново-Облешево, 2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2230/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/20152015 и Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр. 1241/1
од 11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за

одбележување на 21ви Септември –
Мала Богородица, Празник на општина

Чешиново-Облешево, 2019 година
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Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

реализација на Програмата за
одбележување на 21ви Септември – Мала
Богородица, Празник на општина
Чешиново-Облешево, 2019 година

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2226/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за усвојување на Анекс на
Годишната Програма за работа на ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката  за
усвојување на Анекс на Годишната
Програма за работа на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци  за учебната
2019/2020 година, 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2229/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование (Службен
весник на Република Македонија
бр.161/2019), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Анекс на Годишната
Програма за работа на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци
за учебната 2019/2020 година

Член 1
Се усвојува Анекс на Годишната

Програма за работа на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци за учебната 2019/2020
година, бр.01-386/24 од 24.10.2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2225/1                      Совет на
25.11.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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



Стр. 26 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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

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

Одлуката за усвојување на Анекс на
Годишната Програма за работа на ООУ

„Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката  за
усвојување на Анекс на Годишната
Програма за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната
2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2228/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Македонија бр.161/2019), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на

седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Анекс на Годишната

Програма за работа на
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за

учебната 2019/2020 година

Член 1
Се усвојува Анекс на Годишната

Програма за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната
2019/2020 година, бр.01-316/3 од
01.11.2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2224/1                      Совет на
25.11.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за награди и подароци во
основното и предучилишното

образование и воспитание во Општина
Чешиново-Облешево за учебната

2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката  за
награди и подароци во основното и
предучилишното образование и воспитание
во Општина Чешиново-Облешево за
учебната 2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
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седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2242/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 и член 22, став 1, точка 6 од Законот за
локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”
бр.5/02), како и врз основа на член 15,
став 1, точка 6 од Статутот на општина
Чешиново – Облешево (“Сл. гласник на
општина Чешиново – Облешево”
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019 ),
Советот на општина Чешиново –
Облешево на седницата одржана на ден
21.11.2019 година, донесе:

П Р О Г Р А М А
за награди и подароци во основното и

предучилишното образование и
воспитание во Општина Чешиново-

Облешево за учебната 2019/2020 година

1.Вовед
Со оваа програма ќе бидат

опфатени наградите кои се доделуваат
на учениците од основните училишта и
подароците на децата од детската
градинка во Општина Чешиново-
Облешево

Од Општина Чешиново-Облешево
ќе бидат наградени учениците на
генерација и ќе организира 5 дневно

летување во Дојран за учениците на
генерација и особено истакнатите ученици
во учебната 2019/2020 година и ќе се дадат
подароци како  мотивација  за првачињата (
пакетчиња со училишен прибор).

Со оваа Програма се утврдуваат
критериумите, постапката за предлагање и
избор на учениците од основните училишта
во Општина Чешиново-Облешево, кои ќе
бидат наградени со летување за  учебната
2019/2020 година, како и организирањето
на летувањето.

2.Основни цели
Еден од клучните предизвици на

образовната политика и на образовниот
систем во целина во основните училишта
на територијата на Општина Чешиново-
Облешево во наредниот период ќе биде
подобрувањето на квалитетот на воспитно-
образовниот процес на младите во рамките
на законските можности. Програмата ќе
помогнеме во поттикнувањето и во
негувањето на детската љубопитност,
сознајните активности и креативноста,
развивањето на мотивите и на условите за
афирмирање на личноста на ученикот.

3. Корисници
Со награда од 6000 денари ќе бидат

наградени учениците кои ќе бидат
прогласени за  ученици на генерацијата од
двете училишта.

Со наградата петдневно летување во
Дојран ќе бидат наградени 30 ученици,  по
15 од двете основни училишта.

Ученици кои ќе бидат опфатени во
изборот се учениците од шесто до девето
одделение од основните училишта ООУ
„Страшо Пинџур“- с.Соколарци и ООУ
„Климент Охридски“-с.Облешево.

Подароци – пакетчиња со училишен
прибор ќе бидат доделени на сите
првачиња запишани во основните
училишта во Општина Чешиново-
Облешево на првиот училишен ден.
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Финансиските средства за оваа намена
може да варираат во зависност од бројот
на запишани ученици.

Новогодишни пакетчиња  се
предвидени за децата од предучилишна
возраст во детската градинка „Ѕвездички“
во Општина Чешиново-Облешево. И за
оваа намена финансиските средства
може да варираат во зависност од бројот
на децата во детската градинка .

4.  Начин и критериуми за избор
на наградените ученици

Изборот на учениците, ќе го изврши
Наставничкиот совет, секој во своето
училиште и листата со изберените
ученици ќе ја достави до Општина
Чешиново-Облешево.

Предлозите до Наставничкиот
совет ги доставуваат одделенските
раководители .

За изборот на учениците
Наставничкиот совет ќе ги применува
бодовите и критериумите согласно
Правилникот за пофалби и награди кој го
имаат донесено во своето училиште,
земајќи ги во предвид :
- залагањето и напредувањето во
наставата - континуиран одличен успех во
текот на  школувањето
- примерното поведение и позитивно
однесување(развивање на
другарството,почитувањето и давањето
помош на другите ученици)
- залагањето и придонесот во
разновидните активности во училиштето и
локалната средина
- постигнатиот  успех на општински
натпревари
- постигнатиот  успех на регионални
натпревари
- постигнатиот  успех на републички
натпревари
- постигнатиот успех на меѓуднародни
натпревари

-учество во активности на одделенската
заедница, детска организација или друга
организација

5.Организирање на летувањето
Учениците кои ќе бидат испартени на

летување ќе бидат придружувани од
наставници од двете училишта (двајца
наставници - по еден од секое училиште)
кои ќе бидат предложени од наставничкиот
совет на училиштата.

Наставниците кои ќе ги
придружуваат учениците ќе бидат
задолжени за организација на  дневните
активности на учениците во текот на
летувањето.

Превозот за учениците до
дестинацијата на летување ќе биде
организиран од страна на училиштата
(секое училиште за  учениците од своето
училиште).

Средствата за превоз на учениците
до дестинацијата на летување ќе се
покријат од буџетот на училиштата (секое
училиште за  учениците од нивното
училиште) .

6.Финансирање
За финансирање на програмата ќе се

обезбедат сретства од буџетот на Општина
Чешиново-Облешево :

- За наградите за учениците на
генерација од двете основни
училишта ....................12.000 денари

- За финансирање на летувањето ќе
се обезбедат средства од буџетот на
Општина Чешиново-Облешево,
вкупно ....................... 90.000 денари.

- За подароци (пакетчиња со
училишен прибор) за првачињата од
двете основни училишта
................................. 20.000 денари

- За новогодишни пакетчиња  за
децата од детската градинка   се
потребни ................... 50.000 денари
Вкупно ..................    172.000 денари
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7.Преодни и завршни одредби
Програмата влегува во сила со

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

Бр.08-2236/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата  за поттикнување и
унапредување на еднаквите можности
на мажите и жените на територија на

општина Чешиново-Облешево за 2020
година

1.Ја прогласувам Програмата за
поттикнување и унапредување на
еднаквите можности на мажите и жените
на територија на општина Чешиново-
Облешево за 2020 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2009/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 став 1 од
Законот за еднакви можности на мажите и
жените  (Сл.весник на РМ бр.66/2006,
166/2014, 150/2015 и 201/201521) ,и член
21, став 1, точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
21.11.2019 година донесе:

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

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

Облешево за  2020 година

Вовед
Согласно чл.16 од  Законот за

еднакви можности на мажите и жените
(Сл.весник на РМ бр.66/2006, 166/2014,
150/2015 и 201/2015), Единиците на
Локалната Самоуправа се должни да ги
утврдуваат и унапредуваат еднаквите
можности и да го почитуваат принципот на
еднакви можности при усвојување на мерки
и активности кои се потребни за
воспоставување на еднакви можности меѓу
половите.

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

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

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

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

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

I.Мерки и Активности
-Комисијата за еднакви можности

на мажите и жените при општина
Чешиново-Облешево ке соработува со
здруженијата на работодавачите,
синдикатот, невладините организации и
здруженија на граѓани активни на полето
на еднаквите можности со цел да

обезбедат предлози и мерки за
постигнување на целта на Законот.

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

-Ке
учествува при креирањето и донесувањето
на стратешките документи, особено при
креирањето и донесувањето на
Стратегијата за развој на единицата на
локалната самоуправа, донесувањето на
буџетот на единицата на локалната
самоуправа, Статутот, Програмата на
Советот и др. -идентификува и дава
предлози за начините на инкорпорирање и
формализирање на принципот на еднакви
можности во работата на органите на
единицата на локалната самоуправа и
општинската администрација;

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

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

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

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

-Комисијата ќе ја промовира
родовата рамноправност на локално ниво.

II. Цели
-Охрабрување на жените за

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

- Човечките права-
недискриминација

-Жената и одлучувачките процеси
во локалната заедница -
Подигање на свеста за грижа на жената
на сопственото здравје

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

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

-Родово одговорно буџетирање
-Јакнење на капацитетите/едукација

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

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

III.Задачи:

- Одржување на трибини и
предавања

- Формирање на женски НВО
-Одржување на состаноци со сите

претставници на женските форуми од
политичките партии со цел на

поттикнување на учество и зголемување на
вклученоста на жените во јавниот живот

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

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

-Обезбедување на субвенционирано
доделување на социјални станови.

IV.Јавност
Во врска со предложените мерки и

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

На Web-страната

V.План за акција
Комисијата ќе се состанува на секои

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

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

VI.Буџет
Работата на Комисијата ќе биде

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

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

-Трибина и едукација на жените од
малигни заболувања како и рано
откривање на рак на дојка и матка –5000,00
денари.
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-Трибина за малолетна
деликвенција(разни пороци кај младите,
како алкохол,дрога идр,).- 5000,00денари.

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

случаи – 5000,00денари
-Печатење на флаери и

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

-Други тековни трошкови –
2000.00денари.

VII. Завршни Одредби
Програмата влегува во сила со

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

Бр.08-2241/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за давање согласност  на
Годишниот план за вработување за

2020 година и за обезбедени средства
за  планираните вработувања за ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот план за
вработување за 2020 година и за
обезбедени средства за  планираните
вработувања за ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2240/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор  („Сл.весник
на Република Македонија“ бр.27/2014,
199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018),
Советот  на општина Чешиново-Облешево
на седницата оддржана на ден 21.11.2019
година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот

план за вработување за 2020 година и за
обезбедени средства за  планираните
вработувања за ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година и за
обезбедени финансиски средства за
планираните нови вработувања во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2020
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2238/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за давање согласност  на
Годишниот план за вработување за

2020 година и за обезбедени средства
за  планираните вработувања за ООУ

„Климент Охридски“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот план за
вработување за 2020 година и за
обезбедени средства за  планираните
вработувања за ООУ „Климент Охридски“
Облешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2239/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор
(„Сл.весник на Република Македонија“

бр.27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и
198/2018), Советот  на општина Чешиново-
Облешево на седницата оддржана на ден
21.11.2019 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот

план за вработување за 2020 година и за
обезбедени средства за  планираните

вработувања за ООУ „Климент
Охридски“ Облешево

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2020 година и за
обезбедени финансиски средства за
планираните нови вработувања во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево за 2020
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2237/1                      Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата за работа во областа на
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располагањето со градежно земјиште
во сопственост на Република Северна
Македонија на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
работа во областа на располагањето со
градежно земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево за 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2009/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 99 од Законот
за градежно земјиште (Службен весник на
Република Македонија бр.15/2015,
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
142/2016 и 190/2016), Советот на
Општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
ЗА 2020 ГОДИНА

ВОВЕД:
Општ дел

Со Законот за градежно земјиште
(Сл.весник на Република Македонија бр.
15/2015,  98/2015, 193/2015, 226/2015,
31/2016, 142/2016 и 190/2016 ), градежното
земјиште може да биде во сопственост на
Република Северна Македонија,
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје, домашни и странски правни
и физички лица.

Сопственоста на градежното
земјиште создава права и обврски.
Сопственоста на градежното земјиште
вклучува и право на градење на
земјиштето. Одлука за стекнување на
сопственост на градежното земјиште за
општините, општините во градот Скопје и
градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги
овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на
градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост
на Република Северна  Македонија
управува Владата на Република Северна
Македонија.

Градежното земјиште наменето за
општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините,
општините во градот Скопје и градот
Скопје. Правото на користење Владата на
Република Северна Македонија може да го
пренесе на општините.

Сопственоста на градежното
земјиште ја опфаќа неговата површина и се
она што е со него трајно поврзано, а се
наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од
општ интерес за Република Северна
Македонија, а уредувањето на градежното
земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде
изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е
земјиште на кое е изграден објект од траен
карактер и земјиштето што служи за
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редовна употреба на објектот во граници
на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е
земјиште опремено со комунална
инфраструктура, додека неуредено е
земјиште на кое нема изграедно
комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјште кое е
планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од
градежното земјиште, чии граници се
утврдени со урбанистички план или
урбанистичка планска документација и
може да се состои од една, од дел или од
повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект
изграден со дoкументација (одобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект
поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или
урбанистичка документација. Времените
објекти не се дел од градежното земјиште
и врз основа на нив не може да се стекне
сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна
или надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е
слободен.

Градежното земјиште сопственост
на Република Северна Македонија може
да се оттуѓи, даде на користење
(концесија или јавно приватно
партнерство), даде под долготраен и
краткотраен закуп, разменува или да се
востановат други стварни права.

А) Просторен опфат и предмет на
Програмата

Предмет на Програмата е
менаџирање со градежното земјиште во
сопственост на Република Северна
Македонија што се наоѓа на територијата
на Општина Чешиново-Облешево,

дефинирана според територијалната
организација на Република Северна
Македонија, за време на календарска 2020
година.

За да може да се врши отуѓување,
давање под закуп, на градежното земјиште
потребно е да се изработи мапа на
државното градежно земјиште во
општината со сите нумерички податоци за
истото.

Важен фактор во оваа постапка е и
категоријата урбанистички план, односно
урбанистичките планови врз основа на кои
може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на годишната  Програмата
се предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат на
териториите на следните населени места и
локалитети:

1.Локална урбанистичка планска
документација за изградба на стопански
комплекс на КП 123/1 и КП 124 кај
м.в.Кривулица - Ѓерен, КО Облешево за
стопански комплекс примарна и
финална преработка на земјоделски
производи

-м.в.Кривулица - Ѓерен КО
Облешево, КП бр.123/1 и КП бр.124

ЛУПД донесено со Решение број УП1
22-31 од 01.08.2013 година

2.Урбанистички план вон населено
место за стопански комплекс м.в.Св.
Атанас КО Спанчево

-м.в.„СВ.АТАНАС“ КО Спанчево,
ул.Индустриска, ул „2“ бб Спанчево

План 32/2012, Одлука бр. 0701-
1613/1 од 11.09.2013 година



Стр. 36 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

3. Архитектонско урбанистички
проект за стопански комплекс за
градежна парцела 1.14, на КП 1627/1 со
класа на намена Е2-комунална
супраструктура (објекти за
производство на ел.енергија) во м.в
„Св.Атанас“ КО Спанчево и КО
Спанчево вон град Тех.бр.
22/2016, Усвоен со потврда за заверка
со бр.03-318/1 од 17.02.2017

Б) Основи за изработка на
Програмата

 Законски основ

Законски основ на Програмата за
работа во областа на располагање
со градежно  земјиште сопственост
на Република Северна Македонија
се: Закон за локалната самоуправа
(,,Сл. весник на РМ,,бр. 5/2002) и
Закон за градежно земјиште
(Службен весник на Република
Македонија  бр. 15/2015,  98/2015,
193/2015, 226/2015, 31/2016 и
142/2016 )

 Основни плански документи

Други документи потребни за
изработка на Програмата се
следните стратешки, развојни и
плански документи донесени на
локално ниво:

o Интегриран План за
Локален Развој на општина
Чешиново-Облешево за
плански период од 2019 до
2022 година

o Локален еколошки
акционен план за Општина
Чешиново-Облешево за

плански период од 2011 до
2016 година

o ЛУПД за стопански комплекс
примарна и финална
преработка на земјоделски
производи Тех.бр.15/2012

o Урбанистички план вон
населено место за стопански
комплекс м.в.Св. Атанас КО
Спанчево

o Архитектонско урбанистички
проект за стопански
комплекс за градежна
парцела 1.14, на КП 1627/1 со
класа на намена Е2-
комунална супраструктура
(објекти за производство на
ел.енергија) во м.в
„Св.Атанас“ КО Спанчево и
КО Спанчево вон град
Тех.бр. 22/2016

o Програма за уредување на
градежно земјиште на
територија на општина
Чешиново-Облешево за 2020
година

o Програма за изработка на
урбанистички планови во
2020 година за општина
Чешиново-Облешево

В) Лица вклучени во изработка на
Програмата

1.Драгица Горгиевска-Советник за
нормативно правни работи

2.Санела Гичева – Соработник
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3.Бранко Кузмановски-Виш соработник
за утврдување на даноци

4.Ива Стефанова – Соработник
5.Ивана Миленкова – Помлад

Соработник

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

 Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-
економски развој на општината,
преку правење просторни услови за
развој.

 Конкретни цели на Програмата по
населени места, урбани блокови
и локалитети

Заинтерсираните граѓани за
изградба на сопствени простори за
обавување на дејност можат да ја
реализираат својата потреба, а со
тоа да придонесат за развој на
населеното место/локалитет,
користење на локалните ресурси,
вработување на лица,
обезбедување на подобри услови
за живеење.

2. Обем и преглед на градежно
земјиште што е предмет на
Програмата (групирани по населено
место и по урбанистички план)

 Графички прилог со одбележани
градежни парцели што ќе бидат
предмет на менаџирање во тоа
населено место/локалитет,
идентификувани со број на
градежните парцели

 Детален преглед на градежни
парцели (по населено
место/локалитет и по
урбанистички план)

А. Градежни парцели што ќе бидат
предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање

Табела со следните информации:

Следува  табела на крајот од
Програмата која се составен дел на оваа
Програма.

Маркетинг стратегија за промоција на
градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма

 Лица задолжени за
имплементација на маркетинг
стратегијата

Определувањето на маркетинг
стратегијата започнува со
дефинирање/претпоставување на
заинтересираните страни за
купување/изнајмување на одредени
делови од градежното земјиште.
Заинтересираните страни се
всушност потенцијалните
купувачи/изнајмувачи на земјиштето
и идни инвеститори, односно
претставуваат целна групата на
активностите од маркетинг
стратегијата.

Со оглед на различната намена и
местоположба на градежното
земјиште што ќе биде понудено,
логично е целните групи за одделни
локации да бидат различни. Следен
чекор е идентификување на
најефикасните маркетинг пристапи,
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алатки и канали за
комуницирање/промовирање на
понудата до заинтересираните
страни. Маркетинг пристапот,
алатките и каналите за
комуницирање/промовирање се
лимитирани од повеќе аспекти, но
главно од финансиската моќ на
општината. Како и да е, маркетинг
стратегијата мора да обезбеди
испраќање на вистинска, навремена
и прецизна информација на
вистинска адреса.

3. Динамика на реализација на
Програмата

 По потреба а во зависност од
заинтересираноста на
правните и физичките лица
ќе се објавуваат и огласите
за продажба на градежните
парцели

Пропишување на условите
и постапка за јавно надавање

Постапката за отуѓување се
спроведува согласно Законот за
градежно земјиште со електронско
јавно наддавање на интернет
страната www.gradezno-zemjiste.mk
,со претходно дадена објава од
страна на Комисијата за
спроведување на постапки за јавно
наддавање во:

-два дневни весника кои се
издаваат на македонски јазик а
излегуваат најмалку три месеци
пред денот на објавувањето на
објавата и

-Службен весник на РСМ
Јавното наддавање ќе се

одржи доколку по објавата
аплицирал и само еден учесник кој
ги исполнува условите дадени во

објавата и ја наддаде почетнтата
цена.
Електронското јавно наддавање го

следи Комисија формирана од
Градоначалникот на општината.

Јавното наддавање започнува со
објавување на почетната цена на
земјиштето кое е предмет на објавата по
метар квадратен, а се спроведува по пат на
наддавање од страна на учесниците на
наддавањето.

Во постапките за отуѓување и
давање под долготраен закуп на градежно
земјиште сопственост на Република
Северна  Македонија по пат на јавно
наддавање, висината на минималниот
чекор на зголемување на вредноста по
метар квадратен на градежното земјиште
изнесува 10% од минималната почетна
цена по метар квадратен за отуѓување на
градежно земјиште,но не помалку од 10
денари, со заокружување до најблискиот
цел број во случаите кога висината на
минималниот чекор претставува
децимален број.

Банкарската гаранција за сериозност
на понудата да изнесува од  100% до 500%
од вкупната почетна цена на градежното
земјиште предмет на јавното наддавање,
за секоја парцела поединечно, но не
помалку од 30.000,00 денари.

Рокот за поднесување на пријавата
за учество во јавното наддавање не може
да биде пократок од 20 календарски дена
ниту подолг од 60 дена сметајќи од денот
на објавувањето на објавата до денот на
поднесувањето на пријава за земјиштето.

Доколку најповолниот понудувач во
рок од 15 дена од денот на добивањето на
известувањето за избор на најповолен
понудувач не ги уплати средствата кои
претставуваат највисока цена за отуѓување
на градежното земјиште, банкарска
гаранција за сериозност на понудата се
активира и нема да се пристапи кон
склучување на договор.
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Доколку најповолниот понудувач не
ги уплати средствата кои претставуваат
највисока цена за отуѓување на
градежното земјиште ,а врз основа на
доставената документација не може да се
склучи договор, средствата не му се
враќаат, банкарската гаранција за
сериозност на понудата се активира и
нема да се пристапи кон склучување на
договор.

Лица надлежни за реализацијата
на Програмата

Лицата кои ќе ги спроведуваат
постапките за отуѓување или давање под
закуп на градежно земјиште сопственост
на Република Македонија, кои
задолжително треба да поседуваат
овластување а тоа се следните лица:

1.Драгица Горгиевска-Советник за
нормативно правни работи

2.Санела Гичева – Соработник
3.Бранко Кузмановски - Виш соработник

за утврдување на даноци
4.Ива Стефанова – Соработник
5.Ивана Миленкова – Помлад

Соработник

4. Проценка на финансиските приливи
по основ на реализација на
Програмата

Прилог: Табеларен преглед

5.Вкупно приходи по основ на
реализација на Програмата се
12.327.655,00 денари.

6.Проценка на финансиските средства
потребни за реализација на Програмата

РАСХОДИ:

Финансиските средства потребни за
реализација на програмате се состојат од

збир на проценетите финансиски средства
потребни за реализирање на следните
активности:

- Трошоци по основ на
администрирање на постапките за
отуѓување на градежното земјиште
10%  ...............1.232.765,00 денари

- трошоци по основ на
експропријација............30.000,00
денари

- трошоци за промовирање, односно
рекламирање на градежните локации
што ќе бидат предмет на отуѓување,
односно давање под закуп на
градежното земјиште ..............50.000,00
денари

Се вкупно: 1.312.765,00 денари

7.Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на
општина Чешиново-Облешево.

- Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста
по која и се донесува.

- За спроведувањето на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.08-2268/1                      Совет на
26.11.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(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 критериуми
за распределба на средствата од Блок
дотацијата за основно образование за

основните училишта во општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на критериуми за
распределба на средствата од Блок
дотацијата за основно образование за
основните училишта во општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево

Бр.09-2267/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 22 од Законот
за локална самоуправа (Службен весник
на РМ бр.05/02 и член 21 став 1, точка 43
од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Сужбен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на

седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За утврдување на критериуми за

распределба на средствата од Блок
дотацијата за основно образование за

основните училишта во општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

Член 1
Блок дотацијата од Буџетот на

Република Северна Македонија наменета
за финансирање на основното образование
се дели помеѓу 2 (двете) основни училишта
во општина Чешиново-Облешево.

Член 2
Критериуми за распределба на блок

дотацијата помеѓу основните училишта се:
основната сума на блок дотацијата
наменета за општината, потребните
средства за бруто плати, бројот на ученици
во училиштето и бројот на паралелки во
училиштето.

Член 3
Средствата кои се добиваат по основ

на Блок дотации од Буџетот на Република
Северна Македонија за двете основни
училишта во општина Чешиново-
Облешево, се распоредуваат на два дела и
тоа:

А) Дел за бруто плати;
Б) Дел за материјални трошоци.

Член 4
Делот за бруто плати на вработените

во училиштата се утврдуваат врз основа на
бруто платата и планираниот број на
вработени во училиштата во тековната
година.



Стр. 41 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 5
Делот на средствата што се

однесуваат за материјални трошоци се
распоредуваат по следните критериуми:

• 80 % од вкупните средства се
делат на еднакви делови помеѓу двете
училишта, или 50:50%;

Останатите 20% се распределуваат
според следната формула:

ОУ = 0,30 х __С__ х Уоу + 0,70 х __С__ х
Поу

УО                           ПО
ОУ – основно училиште

С – сума за распределба
УО – број на ученици во општината
Уоу – број на ученици во основното
училиште
ПО – број на паралелки во општината
Поу – број на паралелки во основното
училиште

Член 6
Непотрошените средства од блок

дотацијата за 2019 година, кои ќе останат
како салдо за наредната година, во 2020
година ќе се распределат согласно
нереализираниот буџет на соодветното
училиште за  2019 година.

Член 7
Одделението за финансии да

изврши пресметка на износот на средства
кои припаѓаат на соодветните училишта,
согласно дефинираните критериуми, и да
ги извести училиштата.

Член 8
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2262/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за усвојување на   Извештајот
за материјално-финансиско работење на

ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.07.2019-30.09.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на   Извештајот за материјално
- финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“ за периодот 01.07.2019 -
30.09.2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2266/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка 9
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 31 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на ден
21.11.2019 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот

01.07.2019-30.09.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.07.2019
- 30.09.2019 година, изготвен од страна на
ЈПКД „Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2257/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за усвојување на Барањето
за материјална помош на Веска

Ангелковска од с.Спанчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за материјална
помош на Веска Ангелковска од
с.Спанчево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2265/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002)
и  член 21 став 1 точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Барањето за

материјална помош на Веска
Ангелковска од с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето на  Веска

Ангелковска  од с.Спанчево за материјална
помош  во набавка на 5 (пет) бетонски
прстени Ф 1000.

ЈПКД „Облешево“ градежниот
материјал (бетонски прстени) од став 1 на
овој член да го вгради на пропуст на дол на
улица Едвард Кардељ во с.Спанчево За
вградениот материјал да се достави
Извештај до општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2256/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за усвојување на Барањето
за материјална помош на Мартин

Милосов од с.Спанчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за материјална
помош на Мартин Милосов од с.Спанчево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2264/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија
бр.5/2002) и  член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019

година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Барањето за

материјална помош на Мартин Милосов
од с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето на  Мартин

Милосов  од с.Спанчево за материјална
помош  во набавка на  20 вреки цемент за
санација на водоводна цевка која поминува
низ неговото дворно место.

Се задолжува ЈПКД „Облешево“ да
го набави градежниот материјал од став 1
на овој член за извршување на градежните
зафати и да го предаде на Барателот.

Доколку ЈПКД „Облешево“ не е во
можност да го набави градежниот
материјал од став 1 на овој член да изнајде
решение за дислокација на цевката од
дворното место на барателот Мартин
Милосов.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2255/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Одлуката за проширување на средства
на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година, за
донаторска сметка на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
проширување на средства на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2019
година, за донаторска сметка на ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2258/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка
6 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/02), член 21 став 1 точка
4 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на Општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019) а во
врска со член 34 од Законот за Буџети
(Службен весник на Република
Македонија бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008,
156/2009, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и
167/16), Советот на Општина Чешиново-
Облешево на 29та седница одржана на
ден 21.11.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
За проширување на средства на Буџетот

на општина Чешиново-Облешево
за 2019 година, за донаторска сметка
на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 1
Со оваа Одлука се врши

проширување на средства во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2019
година на следниот начин:

Програма
Потставка
Самофинанс.     Дотации     Донации    Кредити

Се зголемуваат приходите на следните потставки
742119    Други општи и тековни донации

0               0            214.575,00           0

и се распоредуваат на следните расходни потставки

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
420120  Патување во земјата-патни расходи

0                 0                   4.000,00         0
423610  Наставно-образовни помагала

0 0 177.175,00 0
426410 Објавување на огласи

0                 0                    2.000,00         0
480140 Купување информатичка и видео опрема

0                 0                  31.400,00         0

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување, истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево и станува составен
дел на Буџетот на општината за 2019
година.

Бр.08-2254/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
одржување на јавна чистота на подрачјето
на Општина Чешиново-Облешево за 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2259/1        Општина Чешиново-Облешево
25.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 12 од Законот
за јавна чистота (Слижбен весник на
Република Македонија бр.11/2008,
64/2009, 88/2010, 114/2010, 23/2011,
53/2011, 80/2012, 163/2013, 44/2015,
147/2014, и 31/2016), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 21.11.2019 година ја
донесе следната:

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

Облешево за 2020 година

Со оваа програма се утврдуваат
работите за одржување на јавната
чистота во Општина Чешиново-
Облешево, односно планирање и
димензионирање на работната рака и

механизацијата која е на располагање и
која треба да се набави и тоа:

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

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

Одржувањето на јавната чистота е
континуиран процес кој обезбедува трајно и
квалитетно чистење на јавните површини,
на отворените простори на јавните објекти
и на дворните површини на колективните
објекти.

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

Потекло и вид на сметот на јавните
површини

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

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

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

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

отпадоци од цигари
-искористени билети, хартија од

разни пакувања
-останати отпадоци од сличен

карактер
Б)Отпадоци од возила кои

настануваат:
-при превоз на разновиден

материјал (градежен материјал, овошје,
зеленчук и технолошки материјал)

-при товарање и растоварање на
разни стоки

-при собирање на домашен смет
-при косење на тревни површини
В)Загадување од атмосферата
-загадување од чад, прав
-индустриски оџаци
-гасовите од моторните возила
Г)При интензивно врнење на

дождови
-наноси од земја, песок, лисја и

друго
2.Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го

има два вида
-лисја од дрвјата, земјоделски

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

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

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

За изработка на организациониот
план за чистење на ЈПП еден од важните

фактори е категоризацијата на ЈПП.
Категоризацијата на ЈПП зависи од :
населеноста на населеното место,
распоредот на работните и станбените
објекти, интензитетот на сообраќајот.

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

I Категорија
Населено место Облешево и

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

II Категорија
Густо населени улици во населените

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

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

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

-Отварање на пешачки премини
-Отварање на пешачки патеки по

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

корпи

III Категорија
Густо населени улици во населените

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

IV Категорија
Густо населени улици во

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

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

V Категорија
Во оваа категорија спаѓа:

изнесување на песок, кал лисја по поројни
дождови.

Повремени работи
Како повремени работи се јавуваат

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

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

-Површини кои служат како приоди
во колективните станбени згради

-Расчистување на диви депонии
-Слободните површини кои не се

наменети за промет на сообраќај

I -ва Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

површини и улици, два дена во
неделата од 07.00 – 11.00 часот

Ред.бр. Име на површината
m2

1. Централните улици во
населено место
Облешево

4.700

2. Централните улици во
населено место
Чешиново

4.000

II-ра Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

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

Име на површината m2

1. Централните улици во
населено место Спанчево

4000

2. Централните улици во
населено место

Соколарци

3000

3. Централните улици во
населено место Чифлик

3000

4. Централните улици во
населено место Теранци

3000

III-та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

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

населено место
Облешево

6000

2. Споредни улици во
населено место
Чешиново

4000

IV та категорија
Улици од кои се собираат

отпадоци со рачни колички еден ден во
месецот од 08.00 – 15.00 часот

Red.br.
Име на површината m2
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1. Останати улици во
населено место

Спанчево

3000

2. Останати улици во
населено место

Соколарци

3000

3. Останати улици во
населено место

Чифлик

2000

4. Останати улици во
населено место

Теранци

2000

5. Улици во населено
место Кучичино

4000

6. Улици во населено
место Новоселани

1000

7. Улици во населено
место Лепопелци

1000

8. Улици во населено
место Бања

3000

9. Улици во населено
место Бурилчево

3000

10. Улици во населено
место Жиганци

3000

11. Улици во населено
место Уларци

3000

За квалитетно извршување на
работните задачи неопходна е обнова на
садовите за собирање на смет од ЈПП,
набавка на опрема и средства за работа.
Во 2020 година планирана е набавка на:

Ред.
бр.

Опис Количина

1 Пластични
улични
корпи за
смет

50

2 Улични
корпи за
смет

50

3. Метални
контејнери

40

5. Специјалн
о возило
за метење
на ЈПП

1

6. Специјалн
и
контејнери
за
селекција
на отпад

5

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

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

Контејнерите ќе се постават
соодветно во секое населено место.

П Р Е Г Л Е Д
На непосредни извршители на

Програмата
Ред
бр.

Работно место Број на
извршители

1 Чистачи на јавно
прометни
површини

5

Вкупно 5

За одржување на јавната чистота се
плаќа надоместок

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

Планирани приходи

1.Домакинства –
Станбена површина

По 20,00 денари
од домаќинство

Дворна површина

2.Претпријатија –
Работни простории

По 50,00 денари
од претпријатие

Дворна површина

Вкупно:

За реализирање на Програмата
предвидени се следните извори на
средства.

1.Преку цената на
сметот за одржување
на ЈПП

50.000,oo
денари

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

50.000,oo
денари

3.Преку општокорисна
работа

20.000,oo
денари

Вкупно: 120.000,oo
денари

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

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

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

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

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

Програмата за јавна чистота на ЈПП
на општина Чешиново-Облешево за 2020
година влегува во сила 8 (осмиот) ден од
денот на донесување и истата ќе се објави
во Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

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

Бр.08-2253/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Програмата за јавни работи на
територија на општина Чешиново-

Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
јавни работи на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.
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3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2260/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21 став 1 точка
11 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 20152015
и Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
ЗА 2020 ГОДИНА

I. Вовед
Општина Чешиново-Облешево се

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

Општинскиот центар е с.Облешево а
во склоп на општината се и следните
населени места: Чешиново, Чифлик,
Соколарци, Спанчево, Теранци, Жиганци,
Бања, Кучичино, Бурилчево, Уларци,
Новоселани, Лепопелци и Врбица.
Општината брои 7.490 жители (попис 2002
година) од кои 45,6 % се активно

население. Во општината претежно живее
македонско население со сосема мал
процент на влашко население. Густината
на населението изнесува 49,7 жители на
1км2. Миграцијата село-град последните
години е доста опадната

II. Што предвидува програмата
Работите од јавен интересво

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

Во овие работи спаѓаат:
 Собирање, транспортирање и

депонирање на комунален цврст
отпад од населението на уредени
депонии;

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

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

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

 Одржување на јавно
осветлување, под што се
подразбира промена на
прегорени сијалици и слично;
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 Одржување  на сточниот и
зелениот пазар во Облешево;

 Сечење и складирање на
огревно дрво на јавни и
сообраќајни површини;

 Одржување на гробиштата во
сите населени места;

 Водоснабдување;
 Одведување и пречистување на

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

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

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

 Одржување на паркови и
зеленило

 Одржување, чистење на
пазарот

 Чистење на постоечки
депонии

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

 Уредување на просторот на и
околу селските игралишта

 Уредување на јавни
површини

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

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

1.Одржување на локалните
патишта, дел од магистралниот пат
М5 кој поминува низ с.Облешево и
улиците во самите населени места

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

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

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

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

Со започнување на земјоделските
работи се зголемува фреквенцијата на луѓе
и земјоделски машини по патиштата.
Пешаците до своите ниви пристигнуваат

движејки се по банкините на локалните
патишта (скоро сите локални патишта
граничат со ниви на кои претежно има
засеано ориз и засадени градинарски
култури)

Се предвидува и:
 Рамнење на банкините

оштетени од атмосферски
влијанија

 ќе се изврши и вадење на
оштетените и поставување
нови сообраќајни знаци
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 поправка на заштитана-
еластична ограда на
локалните патишта

 санирање на поголеми дупки
на локалните патишта

 санирање на поголеми дупки
на улиците во самите
населени места

2.Одржување на паркови и
зеленило

Во општина Чешиново-Облешево
парково зеленило има во две населени
места и тоа во Облешево и Чешиново.
Во Облешево има простор уреден во парк
со површина од 5000 м2. Паркот е од
затворен тип ограден со бетон на кој има
ставено и дополнителна железна ограда
во должина од 150м која граничи со
пазарот.

На границите на пазарот има
поставено иста таква ограда-со иста
должина.

Од источната страна должината на
оградата изнесува 110м.

Со проектот:
 ќе се изврши фарбање на

клупи
 фарбање на корпи за

отпадоци
 косење на трева и

наводнување
 засадување на цвеќиња во

тревникот
 засадување на цвеќиња во

бетонски саксии
 кастрење на декоративни,

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

 поправка и фарбање на
заштитна ограда

 засадување нови садници

 наводнување и кастрење на
садниците

 прскање и дезинфекција на
садници заради заштита од
болести и инсекти

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

 фарбање на канделабрите и
замена на прегорени сијалици

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

Во Чешиново има новоизграден парк
кој се наоѓа во непосредна близина на
културниот дом во селото.

Паркот е уреден со неколку
содржини меѓу кои летна сцена, голф
терен, летниковци, забавен детски парк и
др.

Со проектот е предвидено одржување
на сите овие површини како и ставање во
функција на фонтаната во паркот.

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

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

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

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

 Рекострукција на поилки за стоката
во пазарот;

 Поправка и фарбање на тезгите
 Окопување на дрвца (кастрење и

полевање)
Површината на пазарот е земјена

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

4.Чистење на постоечки депонии
Во општина Чешиново-Облешево

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

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

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

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

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

Со проектот:
 Ќе се изврши косење на тревата

во гробиштата во сите населени
места во општината

 Ќе се изврши уредување на
стазите во гробиштата

 Ќе се поправи заштитната ограда
околу гробиштата

6.Уредување на просторот на и околу
селските игралишта

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

Со проектот се предвидува санирање
на сите горе наведени работи.

7.Уредување на јавни површини во
општината

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

- План за одржливост и рок на
реализација на програмата

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

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

- Финансирање
Финансирањето по основ на оваа

Програма ќе биде од Буџетот на општина
Чешиново-Облешево.

Во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево се предвидени средства во
износ од 1.000.000,00 денари за оваа
намена.
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Средствата ќе бидат исплаќани како
трансфер до ЈПКД “Облешево“ кои ќе
бидат одговорни за спроведување на
Програмата.

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

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

Бр.08-2252/1                      Совет на
26.11.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Годишната програма за управување со
отпад за 2020 година

1.Ја прогласувам Годишната
програма за управување со отпад за 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2263/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 19 став 1, точка 2 од
Законот за управување со отпад (Службен
Весник на Република Македонија бр. 68/2004,
71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 124/2010,
51/11, 123/12, 147/13, 163/13,51/15, 146/15,
192/15, 39/16 I 63/16), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 21.11.2019 година ја донесе следната:

Godi{na programa
za upravuvawe so otpad za 2020 godina

Voved
Ostvaruvawe na celite koi se

definirani so planot za upravuvawe so
otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo
vo periodot od 2016 do 2020 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 pet 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 2020
godina, najte{kiot element be{e da se
izdvojat prioritetite i da se prilagodat na
realnite mo`nosti na op{tinata. Treba da
se napomene deka tekovnite sub-standardni
uslovi i praksa vo upravuvaweto so otpadot
se golema pre~ka vo pribli`uvaweto kon
evropskite direktivi od ovaa oblast, kako
i zadovoluvawe na barawata na zakonskite
regulativi.

Programata za 2020 godina e
organizirana soglasno prethodno
definirani planski celi i planski akcii i
istata pretstavuva implementaciona
programa za realizacija na planot, so ~ija
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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 2020 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 okolu 80%, a
opfatenosta na ku}ite 72,8%. Od aspekt
na javnoto mislewe za ovaa aktivnost,
sogleduvawata na op{tinata se deka
postoi zainteresiranost za vklu~uvawe na
novi doma}instva od naselenite mesta koi
ne se opfateni 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 80%, a opfatenosta na ku}ite
72%.

Definirana akcija za 2020 godina e
da se postigne pokrienost na 80% - 90%
od naselenieto.

Soglasno podatocite od
JPKD"Oble{evo", deneska so ovaa
komunalna usluga se pokrieni 1600
subjekti ili okolu 5500 `iteli.

Planirano e zgolemuvawe na opfatot
za okolu 10% ili na krajot od godinata
opfatenosta da iznesuva vkupno 90% -
100% od naselenieto. Toa zna~i kon
postojniot sistem da se priklu~i barem
u{te edno naseleno mesto koe ne e
opfateno so uslugata za sobirawe na smet,
odnosno novi 50-100 doma}instva ili okolu
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 studija
za regionalno upravuvawe so otpad za
Isto~niot region.

Definirana akcija za 2020 godina e:
U~estvo na op{tinata voizrabotka

na plan za regionalno upravuvawe so otpad
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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.

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 na reciklabilniot otpad. Вo
sledniot period da se prevzemaat
ponatamo{nite ~ekori za realizacija na
ovaa cel.

Definiranata akcija za 2020 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 2020godina  se predvideni
slednite aktivnosti za realizacija na
ovaa cel.

-kampawa kaj naselenieto za
kompostirawe na otpadot i iskoristuvawe
na komposot.

Strategiska cel br.6

Затворање на општинската депонија
Букески Дол

Postojniot na~in na deponirawe na
otpadot одвај gi zadovoluva и основните
najelementarni standardi za  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
2018 и 2019 godina se izvr{i sreduvawe i
nabivawe vo sloevi na otpadot na
deponijata, а согласно донесената одлука за
затворање на општинската депонија akcii za
2020 godina ќe бидат:

 Машинско средување на
депонијата

 Машинско набивање

 Покривање со земја и тампонски
материјал и повторно машинско
набивање

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 2020 godina:

Kampawa za voveduvawe na uslugata
za podignuvawe, transport i deponirawe na
otpadot
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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 Programata za 2020
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
2020 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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Бр.08-2251/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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



Стр. 61 br.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.11.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за преотстапување на трајно
користење без надоместок на Трактор
542 и Тракторска приколица ST 980-88,

на ЈПКД „Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на Трактор 542 и Тракторска
приколица ST 980-88, на ЈПКД
„Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2272/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 1, став 2 а во
врска со член 44 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост (Службен весник на
Република Македонија бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), член 21, став 1,
точка 43 и член 107 од Статутот на
општина чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево

на седницата одржана на ден 21.11.2029
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно користење

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

ЈПКД „Облешево“

Член 1
На ЈПКД „Облешево“ се

преотстапува во трајно користење без
надоместок Трактор 542 и Тракторска
приколица ST 980-88.

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на
овој член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на движната
ствар, склучен помеѓу Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево и
директорот на ЈПКД „Облешево.

Член 2
Составен дел на Договорот да бидат

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

ЈПКД „Облешево“ да ја внесе во
пописни листи движната ствар од член 1
став 1 на оваа Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2270/1 Совет на
25.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Одлуката за преотстапување на трајно
користење без надоместок на Трактор

Solis Solis 50 2WD со кабина, Тиназ
приколица 4 тона воздушно кочење ДК
и ротациона косачка 135 Тиназ на ЈПКД

„Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на Трактор Solis Solis 50 2WD
со кабина, Тиназ приколица 4 тона
воздушно кочење ДК и ротациона косачка
135 Тиназ на ЈПКД „Облешево“, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.11.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2271/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 1, став 2 а во
врска со член 44 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост (Службен весник на
Република Македонија бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), член 21, став 1,
точка 43 и член 107 од Статутот на
општина чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и Одлуката за измени и
дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево

на седницата одржана на ден 21.11.2029
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно користење
без надоместок на Трактор Solis Solis 50
2WD со кабина, Тиназ приколица 4 тона

воздушно кочење ДК и ротациона
косачка 135 Тиназ на ЈПКД „Облешево“

Член 1
На ЈПКД „Облешево“ се

преотстапува во трајно користење без
надоместок Трактор Solis Solis 50 2WD со
кабина, Тиназ приколица 4 тона воздушно
кочење ДК и ротациона косачка 135 Тиназ
на ЈПКД „Облешево“.

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на
овој член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на движната
ствар, склучен помеѓу Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево и
директорот на ЈПКД „Облешево.

Член 2
Составен дел на Договорот да бидат

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

ЈПКД „Облешево“ да ја внесе во
пописни листи движната ствар од член 1
став 1 на оваа Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2269/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Одлуката за давање на согласност за
реконструкција на кровна конструкција

на објект деловоен простор во
с.Кучичино – поранешен ресторан,

сопственост на општина Чешиново-
Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на согласност за реконструкција
на кровна конструкција на објект деловоен
простор во с.Кучичино – поранешен
ресторан, сопственост на општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.11.2019
година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2274/1        Општина Чешиново-Облешево
26.11.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево  на

седницата одржана на ден 21.11.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на согласност за

реконструкција на кровна конструкција
на објект деловоен простор во

с.Кучичино – поранешен ресторан,
сопственост на општина Чешиново-

Облешево

Член 1
На Матеа Мијановиќ со ЕМБГ

060899450075, со стан на улица
Д.Ѓаконовски-Шпато бр.18,1/3 Скопје, се
дава Согласност за реконструкција на
кровна конструкцијана на објект во
с.Кучичино – поранешен ресторан,
сопственост на општина Чешиново-
Облешево, заведен во Имотен лист бр.23
КО Кучичино КП бр.3625 ул.с.Кучичино
зграда 1, влез 1, кат ПР со апроксимативна
површина од 205м2, во својство на Закупец
на објектот, по претходно склучен Договор
за закуп бр.03-1613/1 од 29.08.2019 година.

Член 2
Трошоците настанати како резултат

на реконструкција на кровната површина на
објектот од член 1 на оваа одлука се на
терет на барателот и нема да бидат
признаени како трајна инвестиција на
објектот.

Член 3
Барателот е должен да не го

нарушува изгледот на објектот.

Член 4
Барателот да достави Извештај до

општината по завршување на градежните
работи.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2273/1                      Совет на
26.11.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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