
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 14
Чешиново-Облешево

31.10.2019 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 утврдување на
референтна потрошувачка на
електрична енергија за јавно
осветлување и референтни
услови за експлоатација во

општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на референтна
потрошувачка на електрична
енергија за јавно осветлување и
референтни услови за експлоатација
во општина Чешиново-Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 24.10.2019 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
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 од
Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.05/02), а
во врска со член 16 и член 17 од
Законот за концесии и јавно приватно
партнерство (“Службен весник на РМ“
број  6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и 153/19), Советот на Општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден  24.10.2019 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за утврдување на референтна
потрошувачка на електрична

енергија за јавно осветлување и
референтни услови за

експлоатација во општина
Чешиново-Облешево

Член 1
Со оваа одлука се утврдуваат

следните референтни вредности за
инсталирана снага на јавно улично
осветлување од 174,38 KW и 1228
светилки:
-Референтна годишна потрошувачка
на електрична енергија за јавно
осветлување во вкупен износ од
778.565,00 KWh/год;
-Референтни годишни трошоци за
електрична енергија за јавно
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осветлување во вкупен износ од
4.328.816,31 ден. без вклучен ДДВ;
-Референтни месечни трошоци за
електрична енергија за јавно
осветлување во вкупен износ од
360.734,69 ден. без вклучен ДДВ;
-Референтни годишни трошоци за
одржување на постоечките светилки
во вкупен износ од 453.396,15 ден.
без вклучен ДДВ;
-Референтни месечни трошоци за
одржување на постоечките светилки
во вкупен износ од 37.783,01 ден.
без вклучен ДДВ.

Член 2
Утврдените референтни

вредности ќе бидат појдовна основа
за изработка на понудите од страна
на ЕСКО компаниите по ЕСКО модел
за јавно приватно партнерство.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-1996/1                      Совет на
25.10.2019 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
Физибилити студија за примена

на мерки за енергетска

ефикасност во системот на јавно
осветлување

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување  на Физибилити студија за
примена на мерки за енергетска
ефикасност во системот на јавно
осветлување, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.10.2019
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.09-2010/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 од
Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.05/02), а
во врска со член 16 од Законот за
концесии и јавно приватно
партнерство (“Службен весник на РМ“
број 6/12, 144/14, 33/15, 104/15,
215/15 и 153/19), Советот на Општина
Чешиново-Облешево, на  седницата
одржана на ден 24.10.2019 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување  на Физибилити
студија за примена на мерки за

енергетска ефикасност во
системот на јавно осветлување

Член 1
Советот на општина

Чешиново-Облешево ја усвои
Физибилити студијата  за примена на
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мерки за енергетска ефикасност во
системот на јавно осветлување
заведена под број 01-1979/1 од
24.10.2019 година.

Физибилити студијата  за
примена на мерки за енергетска
ефикасност во системот на јавно
осветлување во општина Чешиново-
Облешево е составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на донесувањето, а ќе се
објави во „Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-1997/1                      Совет на
25.10.2019 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 започнување на

постапка за доделување на
договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство за

реконструкција на јавното
осветлување во општина

Чешиново-Облешево преку
воведување мерки за енергетска

ефикасност според ЕСКО

1.Ја прогласувам Одлуката за
започнување на постапка за
доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно

партнерство за реконструкција на
јавното осветлување во општина
Чешиново-Облешево преку
воведување мерки за енергетска
ефикасност според ЕСКО, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2008/1 Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 од
Законот за локалната самоуправа
(“Службен весник на РМ“ бр.05/02), а
во врска со член 17 став 4 од Законот
за концесии и јавно приватно
партнерство (“Службен весник на РМ“
број 6/12), Советот на Општина
Чешиново-Облешево, на седницата
одржана на ден 24.10.2019 година ја
донесе следната:

ОДЛУКА
за започнување на постапка за

доделување на договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција на
јавното осветлување во општина

Чешиново-Облешево преку
воведување мерки за енергетска

ефикасност според ЕСКО
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Член 1
Со оваа одлука Општина

Чешиново-Облешево ја започнува
постапка за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно
партнерство за реконструкција на
јавното осветлување во општина
Чешиново-Облешево преку
воведување мерки за енергетска
ефикасност според ЕСКО Модел (во
натамошниот текст: договор за
воспоставување на јавно приватно
партнерство).

Оправданоста од доделување
на договор за воспоставување на
јавно приватно партнерство
произлегува од потребата за
воведување мерки за енергетска
ефикасност во Општината и
реконструкција на постоечкиот
систем за јавно осветлување, со што
значително ќе се подобри квалитетот
на јавното осветлување и ќе се
остварат енергетски заштеди кои ќе
донесат финансиски бенефит за
Општината, а ќе придонесат и кон
намалување на штетни емисии во
атмосферата .

Договорот за воспоставување
на јавно приватно партнерство ќе се
реализира според моделот:
проектирање–изградба-
финансирање–стопанисување -
трансфер (DFBOT).

Член 2
Договорот за воспоставување

на јавно приватно партнерство ќе се
воспостави како јавна набавка на
услуга.

Член 3
Цели кои треба да се остварат

со доделувањето на договорот за ЈПП
се:

- реконструкција на јавното
осветлување;

- воведување мерки за
енергетска ефикасност; и

- унапредување на заштитата на
животната средина;

Член 4
Предмет на договор за

воспоставување на јавно приватно
партнерство е: Имплементација на
мерки за енергетска ефикасност (МЕЕ)
за подобрување на ефикасното
користење на енергијата, како и во
согласност со намалување на
испуштањето на CO2 штетни емисии
(стакленички гасови), а со тоа и
намалување на оперативните трошоци
во/на предметниот објект на
договорот.

Член 5
Проценета вредност на

Договорот за воспоставување на јавно
приватно партнерство е 23.700.000,00
денари, без ДДВ.

Член 6
Договорот за воспоставување на

јавно приватно партнерство ќе се
додели за период од најмногу 12
години при што рокот почнува да тече
од датумот на склучување на
Договорот.

Пред истекот на рокот од ставот
1 на овој член, приватниот партнер е
должен да го предаде во владение на
Општината системот за јавно
осветлување со сите додатоци и
подобрувања.

Член 7
Договорот за воспоставување на

јавно приватно партнерство се
доделува по пат на отворена постапка,
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со објавување на оглас, а согласно
одредбите од Законот за јавните
набавки.

Член 8
Постапката за доделување на

Договор за воспоставување на јавно
приватно партнерство ќе ја спроведе
Комисија за спроведување на
постапката за доделување на договор
за воспоставување на јавно приватно
партнерство која ќе биде формирана
од страна на Градоначалникот на
Општина Чешиново-Облешево во
рок од пет дена од денот на
влегување во сила на оваа одлука.

Комисијата ќе ја подготви
тендерската документација во рок од
20 дена  од денот на влегувањето во
сила на оваа одлука.

Член 9
Оваа одлука влегува во сила со

денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево“.

Бр.08-1995/1                      Совет на
25.10.2019 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 зимско
одржување на локалните патни

правци и улици

на територија на општина
Чешиново-Облешево 2019/2020

1.Ја прогласувам Програмата за
зимско одржување на локалните патни
правци и улици на територија на
општина Чешиново-Облешево
2019/2020, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.10.2019
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.09-2007/1 Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 6 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002),
член 14 точка 8 од Законот за јавни
патишта (Службен весник на
Република Македонија бр. 84/2008,
52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13,
39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15,
150/15, 31/16, 71/16 и 163/2016) и
член 21, став 1, точка 29 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 24.10.2019 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
за зимско одржување на

локалните патни правци и улици
на територија на општина

Чешиново-Облешево 2019/2020

ВОВЕД
Зимското одржување на

локалните патни правци и улици на
територијата на општина Чешиново-
Облешево е од големо значење за
жителите од сите населени места,
бидејќи со истото се овозможува
непречен проток на сообраќајот во
зимски услови, а тоа е неопходно за
нормално функционирање на сите
области од животот на жителите од
општината.

Временските непогоди во
зимскиот период од годината се
најчеста причина за нарушување на
нормалниот проток на сообраќај,
особено при несоодветна подготовка
на надлежните органи.

За реализација на оваа
Програма неопходно е да се обезбеди
одговорен однос од сите надлежни
органи, а особено од општината, со
што ќе се овозможат поприфатливи
услови за сообраќајот и рационално
и економично извршување на
Програмата. Особено е значајно тоа
што ќе се создадат потребните
услови за непречено одвивање на
стопанските и други дејности.

1. Цел на Програмата
Програмата има за цел да

предвиди услови за ефикасно
спроведување на зимското

одржување на локалните патишта и
улици на територијата на општина
Чешиново-Облешево за претстојниот
зимски период 2019/2020 година
преку:

- одредување на обемот на работа
и нивото на чистење на снегот и
голомразиците од коловозните
површини;

- дефинирање на работите,
задолженијата и обврските  на
учесниците во реализацијата на
оваа Програма.

2. Обем, динамика и ниво на
одржување

2.1. Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на

Програмата, физичкиот обем на
работите е утврден согласно
приоритетот за оспособување на
коловозите за функционирање на
сообраќајот и тоа:

- локални патишта и улици по
соодветен приоритет, по тип на
коловоз по кој се одвива сообраќајот,
витални локални патишта и улици (од
локален пат или улица до објектот) до
објекти чие функционирање е од
витално значење за општината.

Општина Чешиново-Облешево,
во рамките на Програмата ги опфаќа
следните локални патни правци чие
одржување спаѓа во надлежност на
општината:

-Локален пат од магистрален пат
М5 до с.Уларци

-Локален пат од магистрален пат
М5 до с.Чешиново

-Локален пат од магистрален пат
М5 до с.Кучичино, с.Бурилчево

-Локален патен правец
с.Чешиново - Соколарци (Врбица)
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-Локален патен правец
с.Жиганци до с.Новоселани и
с.Лепопелци

-Локален патен правец
Чешиново-Спанчево

-Локален пат од магистрален
пат М5 до с.Чифлик

-Локален пат од магистрален
пат М5 до с.Теранци

-Локален патен правец
Облешево-Спанчево

-Локален патен правец
Облешево-Бања

-Локален патен правец Уларци-
Чешиново

-Улиците во самите населени
места.

Патниот правец Бања-
Спанчево-Соколарци-Жиганци и
патниот правец Бурилчево-Кучичино-
Теранци се регионални патни правци
и зимското одржување е под
надлежност на Македонија пат.

Како директен учесник во
одржуавање на јавно-прометните
површини на територија на
општината ЈПКД „Облешево“ во
контекст на припремата на
Програмата за зимско одржување на
локалните патни правци и улици на
територија на општина Чешиново-
Облешево ќе изготви план за
реализација кој што ќе предвидува
соодветно одржување.

Под јавно-прометни површини
се подразбираат површини по кои се
движат пешаците и возилата и истите
се оформени (со асфалт или коцка)
кои се влезени во оваа програма за
одржување, а неоформените улици
(калдрма, земјени, чакал) не се
предмет на разгледување на
програмата и се со посебен третман
во зависност од интересот помеѓу

давателот и корисникот на услугата.
Во зависност од оптеретеноста,
местоположбата и важноста, јавно-
прометните површини се поделени во
неколку категории и тоа:

1.Патни правци со првостепен
приоритет за чистење на снег:

Локален патен правец Теранци-
А3

Локален патен правец с.Чифлик-
А3

Локален патен правец
Чешиново-А3

Локален патен правец
с.Кучичино и Бурилчево –А3

Локален патен правец с. Уларци
– А3

2.Второстепен приоритет се
определува за патните  правци помеѓу
населени места:

Локален патен правец  Спанчево
– Облешево

Локален патен правец
Облешево – Бање

Локален патен правец Чешиново
– Соколарци

Споменатите населени места ќе
имаат прооден излез на магистралниот
пат  преку правецот Жиганци-Тркање
кој е под одржување на Македонија
пат. Со  тоа се смета дека на овие
населени места им е овозможена
основната  патна  комуникација.

3. Патни правци од третостепен
приоритет кои ќе бидат чистени само
во услови на подебели снежни
покривки и блокираност од високи
наноси:

Локален патен правец Жиганци
– Новоселани – Лепопелци
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4.Објекти од витално значење
Под објекти од витално

значење се подразбират, зграда на
Општината, зграда на Јавното
Претпријатие, Образовни институции,
Детски градинки, Амбуланти, Аптеки
и Спортски објекти.

2.2. Ниво и динамика на
одржување

Расчистување на коловозните
површини се врши по следниот
приоритет:

- локални патишта и улици од
прв приоритет, по кој се одвива
сообраќајот по асфалтиран коловоз и
кон објекти кои се од
витално значење за општината;

- локални патишта и улици од
втор приоритет, по кој се одвива
сообраќајот  по асвалтиран коловоз;

- локални патишта од трет
приоритет по кој се одвива
сообраќајот по тампониран или
земјен коловоз.

Одстранувањето на
подмрзнатиците во услови кога нема
врнежи се врши по приоритетот на
локалниот пат или улица по кој се
одвива сообраќајот.

Дежурството се обезбедува
континуирано во зимскиот период.

Одговорните дежурни
работници одржуваат контакти со
сите
субјекти, ја спроведуваат Програмата
и даваат потребни информации на
надлежните субјекти и граѓани.

Дежурството го спроведуваат
вработените од ЈПКД „Облешево“ на
кое ќе му бидат доверени работите,
со својата ангажирана механизација
и работна сила, и тоа според

приоритетноста одредена со оваа
Програма.

ЈПКД „Облешево“  зимското
одржување на локалните патишта и
улици ќе го извршува со своја
механизација.

Доколку е потребно да се вклучи
и друга механизација, тоа го врши
предпријатието на кое му е доверена
работата, по предходна согласност од
надзорниот орган назначен со
Решение од Градоначалникот, а по
налог на Нарачателот.

3.Активности за
спроведување на Програмата

Активностите кои ќе бидат
превземани заради непречено,
безбедно и нормално одвивање на
сообраќајот се следните:

-чистење на наноси од снег,
земја, песок и сл.

-посипување на патиштата и
улиците со сол и песок заради
спречување на појава од голомразица
и сл.

-поставување на еластична
ограда (браници) на опасни кривини.

Сите активности ќе бидат
спроведени периодично - по потреба
во зависност од временските услови.

4.Финансирање
Општина Чешиново-Облешево ќе

склучи Договор со ЈПКД „Облешево“
за зимско одржување.

За оваа намена во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево  се
предвидени средства во износ од
160.000,оо денари од кои за
ангажирање на механизација за
чистење на патиштата и улиците
100.000,оо денари и 60.000,оо денари
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за обезбедување на сол, песок и сл.
Средствата предвидени за зимско
одржување можат да бидат
зголемени доколку временските
услови бидат неповолни и се јави
дополнителна потреба за
оспособување на патиштата за
безбедно одвивање на сообраќајот
на патиштата. Трошењето на
средствата ќе биде во зависност од
превземените активности. Плаќањето
ќе се врши по ситуации, прегледани
и одобрени од страна на надзорот.

За извршената работа се
составува работна книга која што се
доставува до Општина Чешиново-
Облешево за заверка од Надзорен
орган, а потоа се доставува
ситуацијата за извршена работа до
Општината.

5.Преодни и завршни
одредби

Зимското одржување на
локланите патишта и улици на
територијата на општина Чешиново-
Облешево кои не се предвидени со
оваа Програма ќе се врши само во
исклучителни случаеви и со посебен
налог од нарачателот

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

Бр.08-1994/1                      Совет на
25.10.2019 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   Септември 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Септември 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 24.10.2019 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.09-2005/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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 24.10.2019 година,
донесе:

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

за извршени работи за одржување
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на јавното осветлување на
територија на општина

Чешиново-Облешево за месец
Септември 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за извршени работи за
одржување на јавното осветлување
на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Септември 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.08-1992/1                      Совет на
25.10.2019 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
Септември 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец

Септември 2019 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2006/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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 24.10.2019 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 Септември 2019 година

I
Се усвојува писмената

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

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1993/1                      Совет на
25.10.2019 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 надомест на
трошоци за училишен оброк

за деца од социјално загрозени
семејства

1.Ја прогласувам Одлуката за
надомест на трошоци за училишен
оброк за деца од социјално загрозени
семејства, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2004/1 Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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 24.10.2019
година ја донесе следната:

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

социјално загрозени семејства

Член 1
Се одобруват средства до 50,00

денари (педесет денари) од ден за
дете, за надомест на трошоци за
набавка на училишен оброк за денови
кога се посетува настава, за деца од
социјално загрозени семејства  и тоа
за: Марјан Донев ученик во VIII
одделение, Столе Донев ученик во VI
одделение, Ивана Донева ученик во II
одделение и Давид Анчов ученик во
VIII одделение во ООУ Страшо Пинџур
с.Соколарци, за учебната 2019/2020
година.

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

Член 2
Средствата од член 1 став 2 од

оваа Одлука се предвидени во Буџетот
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на општина Чешиново-Облешево за
2019 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1991/1                      Совет на
25.10.2019 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 извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за
период 01.07-30.09.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Одлуките донесени
од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.07-
30.09.2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2003/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 24.10.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Одлуките
донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период

01.07-30.09.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.07-30.09.2019
година, изготвен од страна на
Градоначалникот на општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1989/1                      Совет на
25.10.2019 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 извршување на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, за
периодот 01.07-30.09.2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.07-30.09.2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2002/1 Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за
2019 година, за периодот 01.07-

30.09.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.07-30.09.2019 година
кој е прилог на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1990/1                      Совет на
25.10.2019 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 формирање на
општински Совет за социјална

заштита

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на општински Совет за
социјална заштита, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2001/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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.5/02) а во
согласност со член 141 и член 142 од
Законот за социјална заштита
(Службен весник на Република
Северна Македонија бр.104/19), член
21, став 1, точка 42 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
24.10.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за формирање на општински Совет

за социјална заштита

Член 1
Со оваа одлука се формира

општински Совет за социјална заштита
на Општина Чешиново-Облешево.

Член 2
Целта на формирањето на

општинскиот Совет за социјална
заштита е изработка на социјален
план за подрачјето на општина
Чешиново-Облешево.

Член 3
Социјалниот план ќе содржи

мапирање на социјални проблеми и
ранливи групи во општината, анализа
на капацитетите на постоечките
социјални услуги и потреби за развој
на социјални услуги во општината.

Член 4
Градоначалникот на општината

врз основа на социјалниот план
подготвува Годишна Програма за
социјална заштита која ја усвојува
Советот на општината.

Член 5
Преставници на општинскиот

Совет за социјална заштита се:



Стр. 15 br.14 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 31.10.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

-Зага Андонова – дипломиран
социјален работник – претставник на
Центарот за социјална работа Кочани

-Данче Станкова – воспитувач
во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново –
претставник од установа која врши
дејност од областа на социјалната
заштита

-Драгица Николова – директор
во ООУ „Климент Охридски“
Облешево – претставник од установа
од областа на образованието

-Силвана Мишкова – наставник
во во ООУ „Климент Охридски“
Облешево – претставник од установа
од областа на образованието и

-Весна Горева Малинова –
Помлад соработник за јавни дејности
– претставник од општинската
администрација.

Член 6
Мандатот на членовите на

општинскиот Совет за социјална
заштита е четири години.

Член 7
Оваа Одлука влегува во сила со

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

Бр.08-1988/1 Совет на
25.10.2019 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 на Согласност
на цените и услугите што ги дава
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

утврдени во Правилникот за
утврдување на цените и услугите
што ги дава ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново, за износот и
надоместокот на трошоците за

престој на деца во установата што
паѓа на товар на родителите

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на цените и
услугите што ги дава ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново утврдени во
Правилникот за утврдување на цените
и услугите што ги дава ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, за износот и
надоместокот на трошоците за престој
на деца во установата што паѓа на
товар на родителите, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-2000/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 191 став 2 од
Законот за заштита на деца (Службен
весник на Република Македонија бр.
23/2013, 12/2014,  44/2014, 144/2014,
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10/2015, 25/2015, 150/2015,
192/2015, 27/2016, 163/2017,
21/2018, 198/2018, 104/2019 и
146/2019), 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 44 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 24.10.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност на

цените и услугите што ги дава
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

утврдени во Правилникот за
утврдување на цените и услугите
што ги дава ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново, за износот и
надоместокот на трошоците за
престој на деца во установата

што паѓа на товар на родителите

Член 1
Се дава Согласност на цените и

услугите што ги дава ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, утврдени во
Правилникот за утврдување на
цените и услугите што ги дава
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, за
износот и надоместокот на трошоците
за престој на деца во установата што

паѓа на товар на родителите,  број 02-
229/1 од 17.10.2019 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.08-1987/1                      Совет на
25.10.2019 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 преотстапување на
(користење, одржување и

стопанисување) парк Чешиново и
парк Соколарци на  ЈПКД

„Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на (користење,
одржување и стопанисување) парк
Чешиново и парк Соколарци на  ЈПКД
„Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.10.2019
година.

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

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

Бр.09-1999/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 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 24.10.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за преотстапување на

(користење, одржување и
стопанисување) парк Чешиново и

парк Соколарци на  ЈПКД
„Облешево“

Член 1
На ЈПКД „Облешево“, Облешево

се преостапува на користење,
одржување и стопанисување парк
Чешиново, лоциран на КП бр. 4980
со површина од 4221м2 и парк
Соколарци лоциран на КП бр. 6365/1,
6256 и  6257/2 со површина од
2369м2.

Член 2
ЈПКД „Облешево“, Облешево е

должно да се грижи за наведените
површини од член 1 на оваа Одлука
како добар домакин, стопанственик.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1986/1                      Совет на
25.10.2019 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 избор на приоритетен
проект за реализација „Изработка

на Техничка документација за
изградба на инфраструктура во

индустриска зона – Урбан блок 4
Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
избор на приоритетен проект за
реализација „Изработка на Техничка
документација за изградба на
инфраструктура во индустриска зона –
Урбан блок 4 Облешево“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.10.2019 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.09-1998/1        Општина Чешиново-Облешево
25.10.2019 год.               Градоначалник
Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002) и
член 21 став 1 точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања
на Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 24.10.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За избор на приоритетен проект
за реализација „Изработка на

Техничка документација за
изградба на инфраструктура во

индустриска зона – Урбан блок 4
Облешево“

Член 1
Како приоритетен проект за

реализација во општина Чешиново-
Облешево се избира проектот
„Изработка на Техничка

документација за изградба на
инфраструктура во индустриска зона –
Урбан блок 4 Облешево“.

Средствата за реализација на
проектот од став 1 на овој член да се
побараат од проектот „Градење на
општинските капацитети за
имплементација на проекти“ преку
Фондот за техничка документација.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1985/1                      Совет на
25.10.2019 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 проширување на
средства на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2019
година

1.Ја прогласувам Одлуката за
проширување на средства на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.10.2019
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.09-2014/1        Општина Чешиново-Облешево
28.10.2019 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 28та седница одржана
на ден 24.10.2019 година, донесе:

О Д Л У К А
За проширување на средства на
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година

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
742113 Приходи од Светска банка

0 0           1.528.713,00      0

и се распоредуваат на следните расходни
потставки

ЕА0  КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНАТА
486110 Купување на моторни возила
0 0            708.303,00       0
486190 Купување на други моторни возила
0 0            820.410,00      0

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-2013/1                      Совет на
28.10.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

СОДРЖИНА Стр.
1.РЕШЕНИЕ за прогласување и
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Чешиново-Облешево........................1

2.ОДЛУКА за утврдување на
референтна потрошувачка на
електрична енергија за јавно
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