
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 18
Чешиново-Облешево

04.12.2020 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за утврдување на критериуми
за распределба на средствата од Блок
дотацијата за основно образование за

основните училишта во општина
Чешиново-Облешево за 2021 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 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
30.11.2020 година.

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

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

Бр.09-1766/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 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 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Сл.гласник
на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015) Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.11.2020 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 2021 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.
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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.

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 2020 година, кои ќе останат
како салдо за наредната година, во 2021
година ќе се распределат согласно
нереализираниот буџет на соодветното
училиште за  2020 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.

Бр.08-1759/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното

образование и воспитание во Општина
Чешиново-Облешево

за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
награди и подароци во основното и
предучилишното образование и воспитание
во Општина Чешиново-Облешевоза 2021
година , што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
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седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1765/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 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 бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново – Облешево на
седницата одржана на ден  30.11.2020
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 2021 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, ќе се организира 5 дневно
летување во Дојран за учениците на
генерација и особено истакнатите ученици
во учебната 2020/2021 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
2020/2021 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, на првиот училишен ден ќе бидат
доделени на сите првачиња запишани во
основните училишта во Општина
Чешиново-Облешево. Финансиските
средства за оваа намена може да варираат
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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) .

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
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Вкупно ...................   172.000 денари

Бр.08-1760/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево во областа на

културни и спортски манифестации за
2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
активности на општина Чешиново-
Облешево во областа на културни и
спортски манифестации за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 30.11.2020 година.

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

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

Бр.09-1767/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002) и член 21, став 1,
точка 44 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево

бр.6/20152015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.11.2020
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 2021 година

Цели
Основни цели на оваа Програма се:

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

- 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.
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I. 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
квалитети и 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.

II. 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 за2021година.

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

- Буџетот на Република Македонија
за 2021 година (преку надлежните
министерства)

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

- Заинтересирани партнери за
меѓусебна соработка во земјата и
странство и

- Други извори.

III. Распоредување на буџетските
средства

Средствата од Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2021 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 915.000,00 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
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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- Водици 15.000,00
денари

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

260.000,00
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
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
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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 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.

Вку..................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
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......................................100.000,00денар
и
Фудбал 2 место
......................................50.000,00денари
Шах 1 место .................3.000,00денари

Вкупно ...................260.000,00 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.

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 .

IV. Манифестации и приредби што ќе
се подржуваат и помагаат со други форми
иактивности

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
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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.

V. Завршни одредби

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

Програмата влегува во сила со
денот на нејзиното донесување а истата
ќе почне да се применува од 01.01.2021
година.

Програмата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1761/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

Заклучокот за Информацијата за за
извршени работи за одржување на

јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец

Октомври 2020 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
Октомври 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1772/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.11.2020 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 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Октомври 2020 година, изготвена од страна
на ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1771/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец

Октомври 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Октомври
2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1768/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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

општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година, донесе:

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

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец

Октомври 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Октомври
2020 година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1762/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за финансирање проекти и
програмски активности  на здруженија

на граѓани за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање проекти и програмски
активности  на здруженија на граѓани за
2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
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седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1769/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 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
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново
– Облешево на седницата одржана на ден
30.11.2020 година, донесе:

ПРОГРАМА
за финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани

за 2021 година

ЦЕЛ
Основна цел на Програмата за

финансирање проекти и програмски
активности на здруженија на граѓани за
2021 година на Општина Чешиново-
Облешево се:

-унапредување на соработката
помеѓу Општина Чешиново-Облешево и
здруженија и фондации, преку
воспоставување на механизми за
соработка.

-зголемување на  транспарентноста
и отчетноста  на Општина Чешиново-
Облешево преку зголемување на протокот

на потребни информации помеѓу
Општината и граѓанските организации.

-иницирање на поголема
партиципативност  на граѓанскиот сектор,
преку негово директно вклучување во
работењето на Општина Чешиново-
Облешево.

-подобрување и зајакнување на
соработката на Општина Чешиново-
Облешево со Здруженијата и Фондациите.

-стимулирање на работата на НВО –
Секторот.

-зајакнување на кадровските
капацитети  на Здруженијата и
Фондациите.

НОСИТЕЛИ НА ПРОГРАМСКИТЕ
АКТИВНОСТИ

Програмските активности
предвивдени во Програмата за Развој на
Невладиниот Сектор ќе ги реализира
Одделението за финансии, буџет и ЛЕР
при општина Чешиново-Облешевој во
соработка и координација со
Градоначалникот на општината.

СОДРЖИНА
Во Општина Чешиново-Облешево

нема посебно активен граѓански сектор, но
со финансиска поддршка од општината ќе
се стимулира истиот да делува во повеќе
области и нивните активности и програми
да бидат  во насока на подобрување на
квалитетот на животниот стандард на
граѓаните на Општина Чешиново-
Облешево со придонес кон пошироката
зедница.

АКТИВНОСТИ:
-Јакнење на капацитетите на

граѓанскиот сектор
-Истражување на потребите на НВО

секторот, ќе се изработи проценка на
потребите на невладини организации во
општината за да се утврдат предностите,
слабостите, можностите и
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ризиците на тековните програми за развој
на граѓанските организации во
Општина Чешиново-Облешево.

-Обезбедување на финансиски
услови за невладините организации за
непречено функционирање преку
распишување на јавен повик за
распределба на финансиски средства за
проекти и проектни активности за  2021
година, со цел да се зајакнеме нивната
ефикасност и придонес кон локалната
заедница.

-Средствата ќе бидат обезбедени
во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 година Програма Д0-
Градоначалник, конто 463110-Трансфери
до здруженија на граѓани и фондации, во
висина од 100.000,00 денари.

-Објавување на сите повици и
конкурси кои се однесуваат на граѓанските
здруженија и фондација јавно на веб
страната на Општина Чешиново-
Облешево

-Објавување на линкови на
невладините организации на WEB
страницата на Општина Чешиново-
Облешево

-Воспоставување на вмрежување
на невладините организации преку
организирање на најмалку една заедничка
средба за сите невладини
организации во Општина Чешиново-
Облешево , за размена и координација на
тековните активности, можноста за
развивање на партнерство за адресирање
на прашања од локално или регионално
значење, охрабрување и поддршка на
соработката во развојот на заеднички
предлог проекти и акциони планови.

-Обука за менаџирање со проектен
циклус - Обуки за сите  НВО како да
подготват проект, како да го реализираат,
мониторинг и евалуација на
проектот, проценка на ризиците, како да
управуваат со тим на луѓе за успешно
завршување на проектот. Овие обуки ќе

се осврнат на анализа на
потребите, целите, акциониот план, план
за комуникација, и буџет.

-Зајакнување на партнерска
соработка помеѓу Општина Чешиново-
Облешево и здруженијата и фондациите со
аплицирање за средства до други
донатори, соработка која не би била само
декларативна, а со заедничко вложување,
односно кофинансирање и на двете страни,
се со цел реализација на активности од
заеднички интерес.

-Состаноци за поврзување со бизнис
секторот и невладиниот сектор- Локалната
самоуправа да ја има улогата на  медијатор
помеѓу НВО и Бизнис секторот во
општината како и организирање на
формален состанок за претставниците од
бизнис и НВО секторот во Општина
Чешиново-Облешево каде ке
имаат можност да се поврзат и да се
запознаат мегусебно, и да се
информираат за тоа како заеднички можат
да направат заемно корисни партнерства
со интерес за пошироката заедница.

-Општина Чешиново-Облешево ќе
обезбеди поддршка на здруженија и
фондации преку ставање на располагање
на сопствените човекови ресурси за
давање на информации и стручна помош,
со назначување на лице од општината кое
ќе биде одговорно за комуникцаија со
граѓанските здруженија и фондации

-Општина Чешиново-Облешево, по
претходно доставено барање, а согласно
сопствените потреби, ќе им ги стави на
располагање општинската сала и нејзината
опременост за одржување на поголеми
настани кои се непосредно поврзани со
делувањето на здруженијата и фондации.

ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите на општина Чешиново-

Облешево за финансирање проекти и
програмски активности на здруженија на
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граѓани за 2021 година, утврдени со оваа
програма, ќе се финансираат од:

- Средства на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2021 година;

- Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 година (преку
надлежните министерства);

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

- Други извори.

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА
Средствата од Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2021 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.

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.08-1763/1 Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за изградба, реконструкција
и одржување на локалните патишта и

улици на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на територија
на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1770/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 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
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.11.2020 година донесе:

ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција и

одржување на локалните патишта и
улици на територија на општина

Чешиново-Облешево за 2021 година
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ВОВЕД:
Изградбата, реконструкцијата и

одржувањето на локалните патишта и
улици во општина Чешиново-Облешево за
2021 година е потреба во сите населени
места во општината за подобрување на
условите во комуналната свера на
живеење.

Стратешка цел на Општина
Чешиново-Облешево  е да ги одржува
постоечките и да изгради нови локални
патишта и улици за непречен сообраќај,
изградба и одржување на хоризонтална и
вертикална сигнализација, според
техничките нормативи и стандарди и
прописи за безбедноста на сообраќајот на
патиштата.

Програмата  утврдува извори на
средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните
патишта и улици во 2021 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 9.000.000,00
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 2021 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
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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 и
изработка на сообраќајни проекти.

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..............1.900.000,00 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........1.000.000,00 денари

Други општи и тековни
донации..................1.000.000,00 денари

ВКУПНО:   9.000.000,00 денари

IV.Преодни и завршни одредби
Динамиката на реализација на

Програмата ќе биде во зависност од
приливот на средствата.

Динамиката на одржувањето и
заштитата на општинските улици и патишта
ќе се извршува континуирано во текот на
целата година.

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

Бр.08-1764/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

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

2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
финансирање на  активностите на општина
Чешиново – Облешево во областа на
спортот во 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1775/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 бр.7/2019 ), Советот на
општина Чешиново – Облешево на
седницата одржана на ден  30.11.2020
година, донесе:

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

општина Чешиново – Облешево во
областа на спортот во 2021 година

ВОВЕД:
Спортот и младите како дел од

општеството заземаат доминантно место
во интересите на секоја Општина и имаат
големо влијание во секојдневието на
граѓаните.  Преку успесите во спортот се
афирмира самата Општина како на
Републичко така и на меѓународно ниво.
Општина Чешиново-Облешево  ќе застане
зад успесите на спортистите преку нивна
поддршка почнувајќи од најмала возраст
па се до нивните врвни успеси, а со тоа ќе
допринесе за успешен развој на децата и
младите во сите можни сегменти.

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;

- Афирмација на Општина Чешиново
– Облешево во областа спорт;

- 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.

-Зголемување на опфатот на
учениците од основните и средните
училишта со спортски и спортско-
рекреативни активности;

-Создавање на услови за реализација
на спортско-рекреативните активности на
граѓаните,посебно на децата и младите ;

-Поддршка на здруженијата на
граѓани и невладините организации кои се
занимаваат со активности од областа на
спортот и рекреацијата;

- Поддршка на училишни спортски
лиги.

II. А К Т И В Н О С Т И
За реализирање на целите на оваа

програма, Општина Чешиново-Облешево
ќе ги превземе сите потребни активности и
ќе ги стави на располагање своите
технички и човечки ресурси. Главни
активности кои се потребни да се
превземат се:

-Сочувување на традиционалните
манифестации од областа на спортот

-Поддржување на поединци и екипи
кои имаат квалитети и постигнуваат
резултати

-Поддршка на здруженија на граѓани
и невладини организации кои се
занимаваат со активности од областа на
спортот

-Организитање на општински
спортски натпревари помеѓу училиштата
(училишни спортски лиги)

-Доделување на спортски стипендии
на талентирани спортисти;

-Финансиска поддршка на спортски
клубови и поединци спортисти.
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-Организирање на кампањи за
потенцирање на здравиот живoт.

III. 1. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ
ПРОГРАМИ И
МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ
ФИНАНСИРАНИ ОД СТРАНА
ОПШТИНАЧЕШИНОВО-
ОБЛЕШЕВО

Назив на програмата Период на  реализација
Клубови, здруженија на
граѓани и поединци
1. Котизации на спортски
клубови со седиште во
Општина Чешиново-
Облешево

Во текот на целата година

2. Традиционални
манифестации, поддржани
од општина Чешиново-
Облешево и национални
спортски федерации

Во текот на целата година

3. Државни првенства Во текот на целата година
4.Меѓународни турнири Во текот на целата година
5.Меморијални турнири Во текот на целата година
6.Пензионерски спортски
игри

Во текот на целата година

7.Илинденски спортски
игри

Јули-август

8.Училишни спортски лиги Во тек на учебната година

IV. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е
Финансирањето на активностите

предвидени со оваа Програма е
предвидено во Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2021
година.Покрај тоа, определени
финансиски средства можат да бидат
обезбедени и од спонзорства и донации.
За активностите од областите кои ги
опфаќа оваа Програма, кои ќе се појават
во текот на 2021 година а кои не се
наведени во оваа Програма, но со својата
актуелност, квалитет и општествен
интерес ќе бидат од корист на самата
Општина, ќе бидат предвидени
дополнителни финансиски средства од

буџетот на Општина Чешиново-Облешево.
За таа цел ќе се спроведе јавен повик

за задруженија и поединци да конкурираат
со конкретен проект.

Доколку во текот на годината, а по
завршување на јавниот повик се јави
потреба од финансиска поддршка, a
барањето е во согласност со целите и
здачаите на оваа Програма истото ќе биде
разгледано на Комисија за општествени
дејности и предлогот за финансирање ќе
биде доставен до Советот на општината.

Средствата за реализација на
Програмата ќе бидат обезбедени од:

- Буџетот на Република Северна
Македонија за 2021 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 2021 година во
висина од 300.000,00 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
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доставена Апликација по објавен Јавен
повик за финансирање на проекти на
Невладини Организации од областа на
спортот или по донесување на Одлука за
финансирање од страна на Советот на
општината

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.08-1773/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за измени на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина

Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измени на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево
за 2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-1777/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
2 од Законот за локална самоуправа и член
21, став 1 точка 4 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015), а
во врска со член 34 од Законот за Буџетите
(Службен весник на Република Македонија
бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,
95/2010, 186/2011, 171/2012, 192/2015 и
167/2016), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.11.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За измени на распоредот на средствата

на Буџетот на Општина Чешиново-
Облешево за 2020 година

Член 1
Се врши измена на распоредот на

средствата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2020 година на
следниот начин:

Потпрограма
Потставка

Буџет Самофи
нансира

ње

Дотации Донаци
и

Кред
ити

Н1- Основно
образование

401130-Плата на
други вработени

0 0 50.000 0 0

401310-Персонален
данок од плата

0 0 40.000 0 0

402110-Основен
придонес за ПИО

0 0 300.000 0 0

402210-Основен
придонес за
здравство

0 0 100.000 0 0

402220-Основен
придонес за
професионално

0 0 2.000 0 0
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заболување

402310-Основен
придонес до Агенција
за врботување

0 0 8.000 0 0

421110-Електрична
енергија

0 0 -30.000 0 0

424210-Одржување
на згради

0 0 -120.000 0 0

НА-Капитални
расходи за основно
образование
481230-
Реконструкција на
деловни објекти

0 0 -60.000 0 0

482920-Изградба на
други објекти

0 0 -30.000 0 0

482930-
Реконстукција на
други објекти

0 0 -260.000 0 0

Член 2
Со усвојување на Одлуката,

измените стануваат составен дел од
Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 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.08-1750/1                      Совет на
01.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за изработка на
Урбанистички Планови, Урбанистичко –
Планска документација, и урбанистичко
проектна  документација за 2021 година

на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево

1.Ја прогласувам Програмата за
изработка на  Урбанистички Планови,
Урбанистичко – Планска документација, и
урбанистичко проектна  документација за
2021 година на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1776/1        Општина Чешиново-Облешево
03.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 40 став 1,  од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл.весник на РСМ“ бр.32/20),
и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (“Сл.гласник
на општина Чешиново-Облешево“
бр.6/2015), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден:
30.11.2020 година  донесе:

ПРОГРАМА
за изработка на  Урбанистички Планови,
Урбанистичко – Планска документација,
и урбанистичко проектна  документација

за 2021 година на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево

I. ВОВЕД
Урбанистичкото планирање е

континуиран процес со кој се врши
уредување и хуманизација на просторот,
заштита и унапредување на животната
средина и природата, како и зголемување
на вредноста на земјиштето.
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Во процесот на
децентрализацијата, економскиот развој
на општината  зазема значајно место во
надлежностите на локалната самоуправа.

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

Како приоритет овде би произлегла
потребата од развој на малото стопанство
и лесната индустрија.

Поради ова, постојаните
иницијативи од правни и физички лица и
согледувањата на потребите на
општината од урбаното планирање, а со
цел да се овозможи изградба на
индивидуални градби и стопански
комплекси, согласно законските
регулативи се изработи годишна
програма за изработка на урбанистички
планови, (за село), урбанистичко-планска
документација  и урбанистичко-проектна
документација за 2019 година на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево.

За секоја конкретна изработка или
измена и дополнување на Урбанистичките
планови предвидени во Програмата ќе
бидат донесени поединични Одлуки во
кои ќе бидат детално опишани податоците
и условите под кои ќе се спроведе
изработката, односно измените и
дополнувањата на УП.

II. АКТИВНОСТИ
Урбанистички план за село

За селата на подрачјето на
Општина Чешиново-Облешево за кои
нема изработено урбанистички планови,
потребно е да се изработат урбанистички
планови за село согласно член 14 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20).

Во општина Чешиново-Облешево за
2021год. предвидена е изработка на УП за
село за следните населени места:

Изработка на Урбанистички план за село:

Урбанистички план за село

1 Урбанистички
план за село
Теранци

буџет на општина

2 Урбанистички
план за село
Кучичино

буџет на општина

3 Урбанистички
план за село
Бурилчево

буџет на општина

4 Урбанистички
план за село
Уларци

буџет на општина

5 Урбанистички
план за село
Жиѓанци

буџет на општина

6. Урбанистички
план за село
Лепопелци

буџет на општина

7. Урбанистички
план за село
Новоселани

буџет на општина

8. Урбанистички
план за село
Соколарци

буџет на општина

9. Урбанистички
план за село
Бања

Буџет на општина

10. Буџет на општина
11. УП за

с.Облешево
самофинансирање

12. УП за
с.Чешиново

самофинансирање

УП за с.Чифлик самофинансирање

Планови во постака
1. УП за с.Чифлик Центар за Источно

плански регион
2. УП за с.Спанчево Афпзрр

ЛУПД Локална урбанистичка планска
документација во тек

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Чифлик

Буџет на
општина

Локална урбанистичка планска
документација за изградба на Е2
комунална супраструктура –
производство на електрична енергија

Финанси
рање од
физичко
лице
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–фитоволтаични панели на КП
бр.1563 м.в Прогон КО Чифлик
,општина Чешиново-Облешево

ЛУПД
Локална
урбанис
тичка
планска
докумен
тација

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Теранци

Буџет на
општина

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за
с.Соколарци

Буџет на
општина

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Спанчево.

Буџет на
општина

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Облешево

Буџет на
општина

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Жиганци

Буџет на
општина

ЛУПД за пречистителна станица на
фекална канализација за с.Бања

Буџет на
општина

Урбанистички план вон населено
место

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

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

Урбанистички план вон населено
место

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

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

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

Урбанистички план за вон населено
место м.в„ Прстен “КО Чифлик

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

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

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

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

место во м.в„ Стара Река“КО Чифлик
За КП 1419 , П=65.000 м2
За КП 1419/1, П=69.310м2
За КП1419/3 ,П=1.414м2
За КП 1419/7, П=230 м2
КО Врбица
-КП 888 мв Голем Голак
КО Соколарци
-КП37 м.вГолак
-КП3 мв Мали Вршац
КО Спанчево вон град
КП117 мв Варварицал
КП282 мв Боговиште
КО Бања
КП1 м.в Грбава Чука
КП9 м.в Шугова Скала

Локална урбанистичка планска
документација

Со локална урбанистичка планска
документација може да се врши уредување
на просторот со определување на
градежна парцела вон плански опфат за
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градби од втора категорија согласно
Законот за градење, освен за градби со
намена домување.

Секоја иницијатива за изработка на
Локална урбанистичка планска
документација ,поднесена од
заинтересирани правни и физички лица,
ќе биде разгледана, а прифатените
предлози ќе се вградат во програмата за
изработка на урбанистички планови.

Урбанистичкото – проектна
документација

Со урбанистичко проектна
документација од членот 58 став 2 се
врши детално разработување  на
градежните парцели и на  градежното
земјиште  за општа употреба за кои во
урбанистичките планови не се дадени
детални одредби за градење и уредување
на земјиштето.

II
Програмата за изработка на

урбанистички планови се финансира од
буџетот на Општина Чешиново-Облешево
и од заинтересирани правни и физички
лица , чиј што програмски барања и
подрачје на интерес се прифатливи за
општината согласно член 41 став 4 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл.весник на РСМ“ бр.32/20),
Реализацијата на плановите од
Програмата ќе зависи од обезбедените
финансиски средства од страна на
општината и од заинтересираните правни
и физички лица.

Средствата за изработка на
урбанистички планови за 2021 год.
Изнесуваат 3.000.000,оо денари.

Програмата може да се дополнува
согласно планираните активности и
настанатите потреби , како и позитивно
одговорените барања на заинтересирани
лица.

III
Програмата влегува во сила осмиот

ден од обајвувањето во „Службен гласник
на Општина Чешиново-Облешево, а ќе се
применува од 01.01.2021 год.

Бр.08-1774/1                      Совет на
03.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина

Чешиново - Облешево за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Чешиново -
Облешево за 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

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

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

Бр.09-1781/1        Општина Чешиново-Облешево
04.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка1
од Законот за локална самоуправа(Сл.
весник на РМ бр 5/2002) и  член 21 став1
точка 8 од Статутот на општина Чешиново
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Облешево (Сл. гласник на општина
Чешиново Облешево бр 6/2015 и Одлука
за измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.124/1 од
11.06.2019 година Службен Гласник на
општина Чешиново- Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 30.11.2020
година ја донесе следната

П Р О Г Р А М А
за уредување на градежно земјиште

на подрачјето на општина Чешиново -
Облешево за 2021 година

Оваа програма преставува
континуитет на превземените активности
за уредување на градежното земјиште од
претходните години и се базира на
досегашното искуство во спроведување
на урбанистичките планови и потребите
за планско уредување на просторот на
територијата на општина Чешиново
Облешево.

Со оваа Програма се уредува:
I.Просторот кој е предмет на уредување;
II.Обемот на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште;
III.Обемот и степенот на опремување на
градежно земјиште со објекти на
основната и секундарната инфрастукѕура;
IV.Изворите за финансирањена
Програмата;
V .Пресметување на трошоците за
уредување на градежното земјиште;
VI.Висина на надоместокот за уредување
на градежно земјиште и неговата
распределба;
VII.Начин на распределба на средствата
за финансирање за изградба  и
одражување на инфраструктурата;
VIII.Средства наменети за изработка на
урбанистички планови и средства за
изработка на документација за изградба
на инфрастуктурни објекти;

IX.Динамика на изврашување на
Програмата;
X. Преодни завршни одредби;

I. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА
УРЕДУВАЊЕ
Како простор кој е предмет на уредување
се смета градежното изградено и
неизградено земјиште на подрачјето на
Oпштина Чешиново- Облешево кое е
опфатено со Урбанистички план ,
урбанистичко планска документација и
урбанистичко проектна дукументација.

II. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште се
подразбира:
II-1. Подготвителни работи и
II-2. Расчистување на градежното земјиште.

II-1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ
Под подготвителни работи се подразбира:
- Оформување на геодетска документација.
- Извршување на основни геомеханички
испитувања за градежни парцели каде ќе
се градат објекти од комуналната
инфраструктура.

II-2. РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Расчистувањето на градежното земјиште
на градежните парцели е со цел да се
изврши опремување на градежната
парцела со објекти од комуналната
инфраструктура.
Под расчистување на градежно земјиште
на градежната парцела се смета:
- Решавање на имотно правните односи.
- Решавање на станбените прашања на
сопствениците кои живеат или вршат
дејност како физичко лице во објектите што
се уриваат.
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- Уривање на постојните градежни и други
објекти на градежното земјиште (градежна
парцела) и селидба на сопствениците со
пренесување на покуќнината и опремата,
уривање на објектите со транспорт на
материјалот од уривањето до депо.

III. ОБЕМ  И СТЕПЕН НА ОПРЕМУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО
ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И
СЕКУНДАРНАТА  ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежното
земјиште се подразбира изградба на
објекти на инфраструктурата, заради
непречен пристап до градежната парцела
од јавен пат поставување: водоводна,
канализациона (фекална и атмосферска),
нисконапонска електрична, ПТТ и друга
мрежа со приклучоци до градежната
парцела.
Опремувањето на градежното земјиште
може да биде извршено целосно или
делумно, во минатиот период или во
моментот кога се уредува.
Под степен на опремување на градежното
земјиште се подразбира степенот на
опременост на земјиштето со објекти од
комуналната инфраструктура за
задоволување на заедничката и
индивидуалната комунална потрошувачка,
до границите на градежната парцела.
Степенот на уреденост на градежното
земјиште може да биде основен, повисок
или понизок од основниот.

III-1 Основен степен на уреденост
претставува опременост со :
- изградба на непречен пристап до
градежната парцела од јавен пат;
- изградба на електрична мрежа;
- изградба на водоводна мрежа и
- изградба на фекална канализација.

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

- изградба на улици, тротоари, паркинзи,
пешачки патеки и други површини (јавно
зеленило,детски игралишта, спортски
терени и др.) согласно урбанистичките
планови;
- изградба на атмосферска канализација и
- изградба на јавно осветлување.

III-3 Опремување со објекти од
комунална инфраструктура во
границите на градежната парцела:
- Уредувањето на градежното земјиште во
границите на градежната парцела со
комунална и сообраќајна инфраструктура и
партерно уредување го врши корисникот на
земјиштето(инвеститор).
- Проектирањето и изградбата на
инфраструктурната мрежа за висок напон,
друга инсталација и објекти, трафостаници
или учеството во нив, корисникот на
земјиштето го регулира согласно
енергетската согласност издадена од
Електростопанство - ЕВН.
- Доколку изградените објекти од
комуналната инфраструктура остануваат
во границите на градежната парцела на
корисникот и под објектите што ќе ги гради,
корисникот на земјиштето мора да побара
писмена согласност од надлежниот
општински орган, кој дава согласност по
мислење од соодветното комунално
претпријатие. Трошоците за заштита на тие
објекти ги сноси корисникот на земјиштето.
- Трошоците за преместување на
постојните објекти од комуналната
инфраструктура што пречат за изградба и
користење на објектите што ги сноси
корисникот на земјиштето, со исклучок на
трошоците за преместување на постојните
инфраструктурни инсталации што пречат
за изградба и користење на објектите
изградени без согласност на надлежниот
општински орган.
Трошоците за расчистување на градежното
земјиште и геомеханичките испитувања ги
сноси корисникот на земјиштето. Исто така,
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корисникот на земјиштето е должен да ги
надомести на Општината, порано
направените трошоци за расчистување на
градежната парцела.

IV . ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА И
V. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА  УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Програма за урбано
планирање,

Општина
Чешиново-

Облешево во
2020година.
ПРИХОДИ

1. Средства од
продажба на
градежно земјиште

8.000.000,00

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

100.000,00

3. Изградба на системи
за водоснабдување
МЖСПП, МТВ, Буџет

на ЕЛС

20.000.000,00

4. Изградба на системи
за одведување и
пречистување на
отпадни води
ЦРИПР, АФПЗРР,
МТВ, БРР и Буџет на
ЕЛС

35 .000.000,00

5. Изградба на
атмосферска
канализација
МЖСПП, БРР,  Буџет
на ЕЛС

20.000.000,00

6. Изградба и
реконструкција на
локални патишта и
улици
МТВ, АФПЗРР,
БРР,Министерство
за финансии Буџет
на ЕЛС

18.000.000,00

7. Паркови и зеленила
АФПЗРР, Буџет на
ЕЛС

50.000.00

8. Други комунални
услуги
Буџет на ЕЛС

50.000.00

РАСХОДИ

1. Уредување на
градежно земјиште

8.000.000,00
-Експропријација на
градежно земјиште

100.000,00

-Надзор на изведбата
на градежни објекти

500.000,00

-Геодетски услуги
(протоколи,
нумерички и
ажурирани пологи)

1.000.000,00

-Геомеханички
испитувања

2. Уредување на
простор во рурални
подрачја

2.400.000,00

3. Пренамена на
земјиште од
земјоделско во
градежно

1.000.000,00

4 Уредување на
градежно земјиште
(капитални
трошоци)

3.000.000,00

-Изработка на
техничка
документација
-Изработка на
архетектонски
урбанистички проекти
за УПС Чешиново ,
УПС Облешево и
УПС Чифлик
-Изработка на
проектна
докумeнтација за
инфраструктура
-Изработка на
собракајни проекти
-Изработка на
локална урбанистичка
планска
документација надвор
од населено место
-проценка на
земјиште
--Тампонирање на пат
-Рушење на
бесправно изградени
објекти
-Рушење на стари
објекти склони на
паѓање

5. Изградба на системи 20.000.000,00
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за водоснабдување
-Изградба на
водоснабдителен
систем во
с.Облешево,
с.Чифлик,
с.Чешиново и с.Улрци
-Реконструкција на
веке постоечки
водоводи

6. Изградба на системи
за одведување и
пречистување на
отпадни води

35.000.000,00

-Изградба на
фекални
канализации на
територија на
општина Чешиново-
Облешево:
-фекална

канализација на дел
од с.Облешево, -
пречестителна
станица во с.Чифлик,
- фекална
канализација  со
пречестителна
станица во
с.Соколарци,
- фекална
канализација во
с.Уларци ,
-фекална
канализација за с.
Теранци,
-фекална
канализација во
с.Бурилчево

7. Изградба на
атмосферска
канализација  во:
с.Облешево,с.Чифлик
, с.Чешиново, Уларци,
с.Соколарци,
с.Теранци, с.Бања,
с.Жиганци
с.Бурилчево

20.000.000,00

8. Изградба и
реконструкција на
локални патишта и
улици

18.200.000,00

-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

Бање:ул.„Сремска“.

Чешиново: „ул
Христијан
Тодоровски“
Карпош“,
ул„Александар
Македонски“ ,
ул„Скопска“ ,
ул„Ристо Симионов“,
ул„ Маршал Тито“
Уларци: ул„Горѓи

Манов“ , ул„Блаже
Серафимов“ и “Блаже
Ефремов“

Облешево: ул„Питу
Гули“ ,ул„1-Ви Мај “, и
ул“Брака Ставреви“ и
ул„Сремска“

Спанчево: „Страшо
Ербапче“  , ул„7“
,ул„С.Горгиев “ и крак
на ул„Маршал Тито“
Соколарци: краци на
ул„Осоговска “  и
краци на ул„Лазар
Манов“

Чифлик: ул „Васил
Главинов“
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Вкупно:

101.200.000,00
ПРИХОДИ

101.200.000,00
РАСХОДИ

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА
РАСПРЕДЕЛБА
Наплатата на надоместокот за уредување
на градежно земјиште ќе се пресметува по
зони и тоа по населени места:

I. Зона-Чешиново,Облешево, Чифлик и
Уларци
II. Зона-Соколарци,Спанчево,Бања
Теранци , Кучичино
III.Зона-Бурилчево, Жиганци,
Новоселани, Лепопелци и Врбица

-Висина на надоместок на локации во
сопственост на граганите:

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

Б)Деловен простор и индивидуални
дуќани
I. Зона  16 Евра x 61=976ден/м2
II. Зона    8 Евра x 61=488ден/м2
III.Зона   6 Евра x 61=366дем/м2

В)Индустриски и производни објекти
I. Зона    5 Евра x 61=305ден/м2
II. Зона    3 Евра x 61=183ден/м2
III.Зона   1 Евра x 61= 61дем/м2

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

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

Ѓ)Времени објекти
I. Зона  20 денари од м2-месечно
II. Зона  15 денари од м2-месечно
III.Зона  10 денари од м2-месечно

За  уредување градежно земјиште надвор
од опфатот  на населените места  во
Општина  Чешиноцво - Облешево ке се
наплаќа надоместокот  за уредување како
во III ЗОНА по 0,25 евра за помошни
објекти на земјоделско земјиште.

-Начин на пресметување на Нето
Корисна Површина (НКП)

Во  услови кога не се реализираат
објектите на комуналната
инфраструктура,согласно степенот на
планирана уреденост, трошоците за
уредување на градежно земјиште се
пресметуваат врз основа на новата
корисна поврашина што ќе се гради која е
збир на нето поврашините на подовите на
сите простории во објектот,согласно
заверен основен проект и анекс на
основниот проект помножен со следниве
коефициенти:
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1.Станбени објекти
-станбени простори,
-сранбени простории со висина до 2.50м
поткровен простор
-лоѓија затворена од три страни
-подлоѓија затворена од две страни
-балкони, тераси
-заеднички проодни тераси,пасажи
-помошни простории,остава за гориво
котлара, визба
-трафостаница од 35Кв во објектот и
надвор од објектот
-складишен простор и заеднички
комуникации
-стражарници, управител, простории за
одмор
-паркиралошта и гаражи

1,0
0,2
0,4
0,3
0,2
0,2
0,3

0,3

0,3
0,5
0,1

2.Деловни, јавни и производни
објекти

-простории
-магацини
-помошни простории,остава за
гориво,котлара
-трафостаница до 35 Кв во објект
и надвор од објектот
-складишен простор и заеднички
комуникации
-паркиралишта и гаражи
-лоѓија затворена од три страни
-подлоѓија затворена од две
страни
-балкони,тераси
-отворен наткриен простор

1,0
0,5
0,3
0,4

0,5
0,1
0,5
0,3
0,4
0,3

3.Други објекти
-катна гаража
-спортски покриени објекти
-спортски откриени обј
-бензински пумпи,гасни станици

и гасни станици и  базни станици
за 50% oд поврашина на
локација
-отворени пазаришта  за 30% од

поврашината
на локција
-базени
-трафостаница над 35 Кв

0,05
0,5
0,3

1,0
1,0

0,2
1,0

4.За објектите од група  на клси на
намена Г-производство, дистрибуција и
сервиси:

-Г1 тешка и загадувачка
индустрија
-Г2 лесна и незагадувачка
индустрија
-Г3 сервиси
-Г4 стовариште

0,05
0,05
0,05
0,05

5.За бензнска пумпна станица и нејзини
придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани,авто сервиси,
авто салони, помошни простории)

-продажни простории на бензинските
пумпни станици              1,0
-услужни простории на бензинските пумпни
станици                1,0

6.За објектите од групата на класа на
намени Б 5- угостителски и туристички
комплеси,хотелски комплеси и
одмаралишта, и за објекти од група на
класи на намени А 4-хотел, мотел,
планинарски дом и ловен дом:
-сите простории      0,05

7. За детски градинки ,пензионерски
домови и домови за стари лица
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-сите простории       0,05

Во новата корисна површина што ке се
гради согласно заверена проектна
документација не се пресметуваат
поврашините на:
-инсталационите канали
-окната на лифтови
-окна на врати
-отворени паркиралишта
-подземни резервоари
-објекти заштитени како културно
наследство

За објектите од групата на класа на
намена Б5- со височина над 32 ката ,
висината  на трошоците за уредување на
градежното земјиште се пресметуваа на
27% од вкупно пресметаната површина
За агро берзи и откупно дистрибутивни
центри или пазари, висината на
трошоците за уредување на градежното
земјиште се пресметува на 50% од вкупно
пресметаната површина.

Подрум-претставува ниво на објектот кој
е целосновкопан во земјата или цоклето
на приземјето е од 1м над теренот, а кај
закосените терени до 65 см страничните
површини да се вкопани.
Приземје-претставува ниво на објектот
над подрумот или котата на подот да е на
висина од о-1м над теренот доколку нема
подрум.
Спрат- ниво на објектот над приземјето
Поткровје-ниво на објектот над
последниот кат кој е делумно или во
целост изграден внатре во кровната
конструкција и е наменет за становање
или друга намена чија најголема чиста
висина на наѕидокот на краевите е до
1,5м, а на средината од дел до 2,50м.За
овие поткровја се врши наплата за
надоместок 20%.За поткровја со повисоки
надѕидоци на краевите над 1,5м се

пресметува надоместок  измегу поткровје и
кат.

Во корисна поврашина не се
пресметува поврашина на ѕидови и други
конструктивни елементи,инсталациони
канали, окна за лифтови, скали тремови,
ниши на врати и настрешници, базени,
отворени тераси, паркиралишта  и
отворени спортски игралишта.
Пресметаната вкупна НКПсе намалува за
(1-3%) за малтер на ѕидовите.
Доколку инвиститорот учествува во
финансирањето на изработка на дел од
УП, дел од средтвата дадени за
финансирање УП ке му се прифатат во
надоместокот за уредување на градежно
земјиште, но не повеке од 50% од висината
на вредноста.

Уредување на градежното земјиште
е изградба на објекти на комуналната
инфраструктура, заради обезбедување на
непречен пристап до градежната парцела
од јавен пат, поставување на водоводна,
канализациона (фекална и атмосферска),
електрична, ПТТ и друга инсталација со
приклучоци до градежната парцела.

Планирање, проектирање и
изведување на инфраструктурата со која се
уредува градежното земјиште се  врши
според урбанистичките планови (
Урбанистички планови за село
,Урбанистички планови вон населено место
и техничко урбанистичка документација).
За уредување на градежното земјиште
инвеститорот плаќа надоместок за
уредување на градежното земјиште.
За висината на надоместокот за уредување
на градежно земјиште, се склучува
Договор за регулирање на надоместок за
уредување на градежното земјиште во
писмена форма, директно помеѓу
корисникот на земјиштето од една страна и
Општината од друга страна, по доставена
заверена проектна документација и извод
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од урбанистички план и согласности.
Надоместокот за уредување на

градежното земјиште се пресметува и ќе
се наплатува од инвеститорите како за
целосно уредено градежно земјиште, а
целосното уредување на градежното
земјиште општината ќе го изврши по
исполнување на правните и техничките
услови за тоа и обезбедување на
материјални средства, односно  по
изготвување на проектната документација
за инфраструктурните објекти,
изготвување и реализација на геодетски
елаборати за експропријација, како и
наплата на поголем дел од средствата од
надоместокот за уредување на
градежното земјиште од делот односно
Урбаниот блок кој е предмет на
уредување, а по претходно планирање на
инфраструктурните објекти со годишната
програма за уредување на градежното
земјиште.

Во надоместокот за уредување на
градежното земјиште, односно во
објектите на комуналната инфраструктура
кои треба да ги изгради општината, не е
земено предвид обезбедување на
електрична енергија од дистрибутивната
мрежа, односно изградба на електрична
мрежа, што треба да го обезбеди
дистрибутерот на електрична енергија, и
изведба на ПТТ мрежи што е обврска на
операторите на телекомунакационите
услуги, со што општината нема обврска да
гради електрична и ПТТ мрежа.  Во
надоместокот за уредување на
градежното земјиште не се земени
предвид и приклучните такси за
инфраструктурните објекти (такса за
приклучок на електричната мрежа и
добивање на електроенергетска
согласност, такси за приклучок на
водоводната и канализационата мрежа и
др.), кои се обврска на инвеститорите.
Начинот, условите и висината на таксата,
односно правата и обврските за

приклучување на инфраструктурните
објекти инвеститорите ги договараат со
субјектите кои стопанисуваат со истите.

Средствата од надоместокот за
уредување на градежното земјиште се
приход на општината кој се користи
исклучиво наменски за уредување на
градежното земјиште.

VII.НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА

За висината на надоместокот за уредување
на градежно земјиште, се склучува Договор
за регулирање на надоместок за
уредување на градежното земјиште во
писмена форма, директно помеѓу
корисникот на земјиштето од една страна и
Општината од друга страна, по доставена
заверена проектна документација и извод
од урбанистички план и согласности.
Во случај кога опремувањето на
градежното земјиште е завршено во
предходниот период, за целосно уредено
градежно земјиште, корисникот на
земјиштето плаќа надоместок до висината
на реалните трошоци за уредување -
целосен надоместок.
Во случај кога градежното земјиште се
доуредува (кога е изградена основната
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да
се доизгради секундарна инфраструктурна
мрежа) корисникот на земјиштето е должен
да инвестира во нејзината изградба.
Во случај кога градежното земјиште
делумно ќе се уредува или воопшто не се
уредува, корисникот на земјиштето плаќа
надоместок до висината на трошоците за
делумното уредување на земјиштето -
делумен надоместок или воопшто не плаќа
надоместок.
Надоместокот за уредување на градежно
земјиште може да се наплатува и по



Стр.32 бр.18 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 04.12.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

принцип на одложено плаќање, на
еднакви месечни рати.
При наплатување на надоместокот за
уредување на градежното земјиште во
случај на легализација (каде има
донесено УПС) на веќе изградени
објекти плаќањето ќе се врши на 12
(дванаесет) еднакви месечни рати, без
оглед на висината на надоместокот.
Во поглед на одложено плаќање,
присилна наплата, каматата и
застареноста на обврската за плаќање
ќе се користи клаузулата од Договорот
помеѓу Инвеститорот и Органот на
Општината надлежен за уредување на
градежно земјиште .

VIII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА
НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

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

IX. ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА
Динамиката на извршувањето ќе зависи
од остворените правни и технички услови,
како и од приливот на средствата од
надоместокот за уредување на
градежното земјиште и другите средства.
Опремувањето на земјиштето се врши по
добивање на  Одобрение за градење на
објекти од комуналната  инфраструктура.

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведување на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на општина
Чешиново - Облешево.
2. Градоначалникот на општина Чешиново -
Облешево е должен за
прераспоредувањето на средствата на
работите од една во друга позиција во
износ до 5 % да го информира Советот на
општина Чешиново - Облешево, а за
поголемо прераспоредување на средства
одлука мора да донесе Советот на општина
Чешиново - Облешево.
3. Оваа Програмата влегува во сила,
наредниот ден од денот на објавувањето
во Службен гласник на Oпштина Чешиново
- Облешево.

Бр.08-1779/1                      Совет на
04.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за одобрување на финансиски
средства за доизградба на  црквата

Св.Јован Крстител с. Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
доизградба на  црквата Св.Јован Крстител
с. Облешево , што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.11.2020
година.

2.Одлуката  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.09-1782/1        Општина Чешиново-Облешево
04.12.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија
бр.5/2002) и  член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 30.11.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрување на финансиски

средства за доизградба на  црквата
Св.Јован Крстител с. Облешево

Член 1
Неискористениот дел од средствата

за материјална помош за изградба на
црквата Св. Јован Крстител во
с.Облешево одобрени со Одлука на Совет
на општина Чешиново-Облешево за
усвојување на Барањето на  Црковен
одбор на црквата Св.Јован Крстител с.
Облешево бр. бр.08-1065/1 од 15.05.2018
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.5/2018) до висина
од 150.000,00 денари (сто и педесет
илјади денари) да се пренаменат за
исплата на работна рака на мајсторите
кои работат на изградба на црквата.

Член 2
Средствата се предвидени во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 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.08-1780/1                      Совет на
04.12.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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