
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 4
Чешиново-Облешево

29.04.2021 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 усвојување на Годишниот
Извештај за спроведување на Програмата

за развој на Источниот плански регион
2015-2019, за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2015-2019, за 2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 26.04.2021 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.09-815/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина

Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 26.04.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на

Источниот плански регион 2015-2019, за 2020
година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2015-2019, за 2020
година изготвен од страна на Раководителот на
Центарот за Развој на Источниот плански
регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-805/1 Совет на
28.04.2021 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 усвојување на Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на

Источен плански регион за 2020 година и



Стр.2 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 29.04.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Годишниот финансиски извештај за работа
на Центарот за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2020 година и Годишниот
финансиски извештај за работа на Центарот
за 2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.04.2021 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.09-814/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 26.04.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај за

работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2020 година и

Годишниот финансиски извештај за работа
на Центарот за 2020 година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работењето на Центарот за
развој на Источен плански регион за 2020
година и Годишниот финансиски извештај за
работа на Центарот за 2020 година, изготвен
од страна на Раководителот на Центарот за
развој на Источниот плански регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-804/1                                     Совет на
28.04.2021 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 усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-Облешево
за месец Февруари и Март 2021 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 Февруари и Март 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
26.04.2021 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.09-813/1 Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 26.04.2021 година,
донесе:



Стр.3 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 29.04.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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  Февруари и
Март 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Февруари и
Март 2021 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.08-802/1 Совет на
28.04.2021 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 усвојување на
Информацијата за остварени бруто

приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Февруари и Март 2021

година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Февруари и Март 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 26.04.2021 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.09-812/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 26.04.2021 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  Февруари и

Март 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец Февруари и Март 2021
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.08-801/1                                     Совет на
28.04.2021 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 усвојување на Извештајот за извршување

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

01.01 - 31.03.2021 година



Стр.4 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 29.04.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.01 -
31.03.2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.04.2021 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.09-810/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 26.04.2021 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 01.01 - 31.03.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.01 -
31.03.2021 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 гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-803/1 Совет на
28.04.2021 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 остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево

за 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
остварување на социјална заштита во општина
Чешиново-Облешево  за 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.04.2021 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.09-811/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 год. Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 3 и член 11 од
Законот за социјална заштита (Службен весник
на Република Македонија бр.104/2019 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр.146/2019, 275/2019, 302/2020,
311/2020), член 22 точка 7  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 26.04.2021 година  ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за остварување на социјална заштита во

општина Чешиново-Облешево  за 2021
година

1.ВОВЕД



Стр.5 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 29.04.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Остварувањето на социјалната
заштита во општина Чешиново-Облешево се
заснова на важечката законска регулатива и
подзаконските акти во Република Северна
Македонија и тоа: Законот за социјална
заштита, Програмата за остварување на
социјалната заштита, Националата програма
за развој на социјалната заштита, Законот за
локална самоуправа, Законот за семејство, и
други акти, врз основа на кои се утврдува
социјалната заштита, специфичните потреби
на населението и начинот на остварување на
социјалната заштита.

Социјалната заштита на граѓаните
општина Чешиново-Облешево  ја остварува
во согласност со начелото на социјална
праведност. Таа го воспоставува системот на
социјална заштита и го овозможува неговото
функционирање, обезбедува услови и мерки
за вршење на социјално-заштитната дејност и
развива форми на самопомош.

Оваа програма поблиску ги уредува
подрачјата на социјалната заштита,
специфичните потреби на населението на
општина Чешиново-Облешево и начинот на
остварувањето на на правото на социјалната
заштита.

Во програмата се применети
определбите на Локалната самоуправа со која
се имплементираат стратешките приоритети
на Општината за тековната година, согласно
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево, но
и мерките утврдени со политиката и
документите на национално ниво.

За превземање мерки и унапредување
на превенцијата, општината има соработка со
Центарот за социјална работа Кочани, така
што ги идентификува поединечните случаи на
кои им е потребна помош.

Социјалната заштита се утврдува како
дејност од јавен интерес и врз основа на
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002)
член 22 точка 7, општините имаат надлежност
да ја спроведуваат социјалната заштита во
следните области: социјална заштита и
заштита на децата – детски градинки и
домови за стари лица (сопственост,
финансирање, инвестиции и одржување),
остварување на социјална грижа за

инвалидните лица, слепи лица, деца без
родители и родителска грижа, деца со воспитно
социјални проблеми,  деца со посебни потреби,
деца од еднородителски семејства, деца на
улица, лица изложени на социјален ризик, лица
засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
подигање на свеста на населението, домување
на лица со социјален ризик, остварување на
право и воспитување на децата од
предучилишна возраст..Посебна грижа се
предвидува на т.н. ранливи групи. Вршењето
на овие надлежности се во согласност со
Националната програма за развој на
социјалната заштита

2.ВИЗИЈА на Годишната програма
Програмата се темели на начелата за

еднаквост, недискриминација и почитување на
човековите права и истата дирекно
придонесува кон имплемантација на обврските
кои произлегуваат од меѓународните,
националните и локалните документи во овие
области. Приоритетите и мерките на
програмата ќе бидат определени врз основа на
анализа на состојбите на целокупната сфера
на социјалното живеење и идентификуваните
проблеми во неа. Притоа во анализата особено
внимание ќе се посвети на проблемите и
искуствата со кои се соочуваат различните
категории и групи на граѓани.

Главна цел на Програмата за
активностите во областа на социјалната
заштита, во општина Чешиново-Облешево е да
предложи форми на социјална и здравствена
грижа и да одреди приоритети во решавањето
на истите во рамките на своите законски
овластувања за добробитта на своите граѓани,
земајќи ги во предвид различните потреби и
интереси на жените, мажите и децата.

Согласно член 2 од Законот за
социјална заштита, социјалната заштита е
систем на мерки, активности и политики за
спречување и надминување на основните
социјални ризици на кои е изложен граѓанинот
во текот на животот, за намалување на
сиромаштијата и социјалната исклученост и за
јакнење на неговиот капацитет за сопствена
заштита. Под социјален ризик, во смисла на
овој закон, се подразбира:
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- ризици по здравјето (болест, повреда и
инвалидност),
- ризици на старост и стареење,
- ризици на еднородителско семејство,
- ризици од невработеност, губење на приход
за издржување врз основа на работа и
слично,
- ризици од сиромаштија и
- ризици од друг вид на социјална
исклученост.

Категории на лица кои ќе бидат
опфатени со оваа Програма кога ќе се најдат
во исклучително тешка ситуација се:

 лица со инелектуална и телесна
попреченост

 деца без родители и родителска
грижа

 деца со посебни потреби
 деца од еднородителски и

социјално загрозени семејства
 тешко болни лица
 Лица жртви на семејно

насилство и сексуално
злоупотребувани деца

 стари лица без семејна грижа
 лица погодени од елементарни

непогоди, пожари, поплави и сл.
 лица изложени на социјален

ризик.

3.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ
Со цел обезбедување на социјалната

заштита за ранливите категории на граѓани,,
општина Чешиново-Облешево во 2021
година,  ќе ги спроведува следните
активности:

Цел.
1

Олеснување на движењето и
физичка комуникација за лицата со
телесна и интелектуална
попреченост и намалување на
социјалната исклученост
Активност 1 Обезбедување на

превоз за лица со
посебни потреби до
здравствена/социјалн
а институција во

неопходни случаеви(
доколку лицето живее
само или семејството
нема можности)

Носители Општината
обезбедува возило
или ги покрива
трошоците за
превозот до
здравсвена/социјална
установа

Рокови Тековно според
доставените барања
од страна на
лицата/семејството

финансирање Општина : висината
на финансиите е во
зависност од
потребите на
барателот

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Реализирана услуга

Активност.2 Покривање на
трошоците за превоз
од местото на
живеење до Дневниот
центар на деца со
посебни потреби

Носители Општина
Рокови Тековно по доставено

барање до совет, од
страна на семејството

финансирање Финасиските средства
во зависност од
настанатите трошоци
се исплаќаат на
трансакциска сметка
на родителот
(изминатата година
6000 месечно)

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Исплатени
финансиски средства
на трансакциска
сметка

Цел.
2

Намалување на социјалната
исклученост на децата без
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родители и родителска грижа, деца
од еднородителски и социјално
загрозени семејства
Активност.1 Покривање на

трошоците за ужина
во периодот додека
децата одат на
училиште

Носители Општина
Рокови Тековно /по доставено

барање до совет
финансирање Општина: 50 ден. по

реализиран оброк
Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Исплатени
финансиски средства
на доставувачот на
ужината (по
доставена ф-ра )

Цел
3

Да им се помогне финансиски за
задоволување на основните
биолошки и социјални потреби на
ранливите категории  граѓани /
социјално загрозените семејства
Активност 1 Еднократна

финансиска помош за
социјално загрозени
семејства

Носители Општина
Рокови Тековно/според

доставените Барања
до совет

финансирање Општина - еднократно
1000-6000 денари

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Исплатени
финансиски средства
на трансакциска
сметка

Активност 2 Еднократна
финансиска помош за
лекување

Носители Општина
Рокови Тековно според

доставените Барања
до совет

финансирање Општина - еднократно
1000-6000 денари (за
лекување со
оперативен зафат во

странство до 12000
денари)

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Исплатени
финансиски средства
на трансакциска
сметка

Цел
4

Да им се помогне на ранливите
категории, старите и изнемоштени
лица и лицата во социјален ризик
да добијат услуги кои ќе им го
подобри квалитетот на животот во
сопствениот дом
Активност 1 Пружање услуги за

нега и грижа во домот
и здравствено
социјални услуги во
домот

Носител Општина Кочани
заедно со општините
Чешиново-Облешево
и Зрновци преку
Проектот за
подобрување на
социјалните услуги
„Подвижност“

Рокови Согласно проектот за
подобрување на
социјалните услуги

Финансирање Услугата ќе се
финасира преку
проектот за
подобрување на
социјалните услуги

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Воспоставена
социјална услуга
(согласно проектот се
очекува во 2021 да се
воспостави услугата)

Цел
5

Ублажување на последиците во
случај на настаната елементарна
непогода
Активност Материјална помош

за семејства погодени
од елементарна
непогода

Носител Општина
Рокови Тековно /по доставени

барања до совет
финансирање Помошта е



Стр.8 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 29.04.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

материјална, а
висината на
финансиските
средства што ќе се
одобрат ќе бидат во
зависност од
настанатата штета

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Доставени материјали
до барателот

Цел
6

На семејствата  во социјален ризик
кои се наоѓаат во исклучително
тешка ситуација да им се помогне
за пристојно и достоинствено
одбележување на новогодишните и
божиќните празници
Активност Обезбедување пакети

со основни
прехранбени
производи и средсва
за хигиена

Носител Општина
Рокови Непосредно пред

новoгодишните и
божиќните празници

финансирање Помошта ја
обезбедува
општината во висина
до 1000 ден.по
пакет/корисник

Индикатори
за следење
на
реализацијат
а

Доставени социјални
пакети на
корисниците

4.ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА

За остварување на секоја мерките на
социјална заштита се доставува барање до
Советот на Општина Чешиново-Облешево со
образложение за потребата од помош.

Разгледувањето на поднесените
барања од граѓаните (поединечно за секое
барање) ќе го  врши Комисија за финансии
формирана од Страна на Советот на општина
Чешиново-Облешево.

За секое поединечно барање Советот на
општината ќе донесе Одлука.

За секое Барање поединечно
средствата ќе се уплаќаат на трансакциска
сметка.

За остварување на мерката за
покривање на трошоците за превоз за децата
со посебни потреби кои посетуваат Дневен
центар  во прилог на барањето задолжително
се доставува потврда од Дневниот центар со
која се потврдува дека детето го посетувало
центарот.

За остварување на мерката за
финансиска помош за социјално загрозени
семејства се доставува барање до Советот на
општината, во прилог на кое се доставува
потврда дека истите се невработени/корисници
на социјална помош.Одобрените финасиски
средства се исплаќаат на трансакциска сметка
на корисникот.

За остварување на мерката за
финансиска помош за лица со здравствени
проблеми во прилог на барањето до Советот
на општината задолжително се доставува и
медицинска документација за лекувањето..

4. 1. Проект  за подобрување на
социјалните услуги

Преку проектот за Подобрување на
социјалните услуги „Подвижност“,  планирано е
за жителите на Општина Чешиново-Облешево,
да се обезбедат здравствено-социјални услуги
во домот и услугата нега и грижа во домот. За
овој проект апликант е Општина Кочани заедно
со општините Чешиново-Облешево и Зрновци
кои се јавуваат како коапликанти.

Како потенцијален давател на услугите
од овој проект е Општинската организација на
Црвен крст.Со проектот е планирано да се
воспостави Сервисен услужен центар со
седиште во  Кочани, во рамки на кој ке
функционираат два мобилни сервиса  еден за
здравствено-социјални услуги во домот,а
другиот сервис за услуги за нега и грижа во
домот кои ќе опфатат и корисниците од
општина Чешиново-Облешево.За користење на
услугите од овој проект по воспоставување на
сервисот ќе бидат објавени огласи за
ангажирање на извршители  и за избор на
корисниците на услугата.
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Финансирањето на услугата ќе се
обезбеди преку Проектот за подобрување на
социјалните услуги.Се очекува во 2021 година
да се воспостават предвидените услуги.

4.2.Помош во случај на елементарни
непогоди

Општина Чешиново-Облешево  во
делот на социјална заштита предвидува
можност за помош во материјал за обнова на
опожарени куќи, поплавени куќи или штета
настаната од друг вид на елементарна
непогода. Често се случува овој вид на помош
да им е потребна на семејства кои живеат во
тешки супстандардни услови и семејства кои
имаат деца со посебни потреби.

Активностите во случај на
елементарна непогода  се состојат во:

-Поддршка на програми и активности
за кризна интервенција за брзо и ефикасно
дејствување во случај на непогоди

-Координација на распределувањето
на хуманитарна помош обезбедена преку
општина Чешиново-Облешево.

4.3.Организирање на хуманитарни
акции

За потребите на маргинализираните
групи: лицата со посебни потрeби, старите  и
изнемоштени лица , како  и семејства со
социјален ризик,  Општината ќе организира
собирни акции во облека и обувки, училишни
помагала, средства за хигиена  и друго, а за
тешко болните лица во соработка со
Центарот за социјални работи Кочани ќе
посредува за добивање на парична помош.

За овие акции општината ќе го вклучи
Црвенио крст и други невладини организации
кои можат да помогнат во организирањето на
хуманитарните акции.

4.4.Финансиска поддршка на НВО за
реализација на проекти за социјално
загрозени семејства и поединци и
поддршка на Дневниот центар за стари
лица во Облешево

За реализација на проекти за
социјално загрозени семејства и поедници ќе
се финансираат: Oганизациjaтa нa  Црвен
крст, Здруженија на лица со хендикеп и други

здруженија кои остваруваат активности од
областа на социјалната и здравствената
заштита на територијата на Општина
Чешиново-Облешево, за потребите на
маргинализирани групи како: лица сопосебни
потреби, стари лица, лица корисници на
социјална помош и слично.

За секое поединечно барање Советот на
општината ќе донесе Одлука.

Зголеменото учество на старото
население во севкупното население е причина
се повеќе да се актуелизира ова прашање,
притоа создавајки услови за подобрување на
квалитетот и подигање на стандардот за живот
на старите лица. Општина Чешиново-
Облешево активно работи на:

-Вклучување на пензионерите во акции
и активности од поширок општествен интерес и
значење и искористување на културниот и
професионалниот ресурс кој можат да го
понудат;

- поддршка на програми за збогатување
на формите на активирање на
пензионерите преку културно – забавни,
рекреативно – спортки, едукативно –
здравствени и други активност

-Финансиска и материјална помош за
работа во Дневниот центар за стари лица во
Облешево

5.ФИНАНСИРАЊЕ
Финасиските средства кои се потребни

за реализација на Програмата за социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево 2021 година.

Вкупно обезбедени финансиски
средства:
Од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево..........................................
600.000,00 ден.

Овие финансиски средства ќе се
користат за категориите на граѓани кои се
наоѓаат во исклучително тешка финансиска
состојба и во специфични услови и тоа:

1. Лица со интелектуална или телесна
попреченост...1.000,00 до 6.000,00
денари
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2. Деца на улица (деца без родители
и родителска грижа)
.......... 1.000,00 до 5.000,00 денари

3. Деца со посебни потреби.............
1.000,00 до 6.000,00 денари

4. Деца од еднородителски
семејства..........1.000,00 до 6.000,00
денари

5. Лица изложени на социјален
ризик...............1.000,00 до 10.000,00
денари

6. Стари лица без семејна
грижа....................... 1.000,00 до
10.000,00 денари

7. Лица со здравствени проблеми........
1.000,00 до 6.000,00 денари (за
лекување со оперативен зафат во
странство до 12.000,00 денари)

8. Лица погодени од елементарни
непогоди, пожари и друго (висината
на финансиските средства што ќе
се одобрат да бидат во зависност
од настанатата штета)

9. Помош за Дневен центар за стари
лица Облешево ( во зависност од
потребите)

За секое Барање поединечно
средствата ќе се уплаќаат на трансакциска
сметка на барателот.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила со денот

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

Бр.08-796/1                                     Совет на
28.04.2021 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 усвојување на Извештајот за
извршување на Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, за периодот 01.01-31.03.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, за периодот 01.01-31.03.2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 26.04.2021 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.09-809/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 26.04.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2021

година, за периодот 01.01-31.03.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2020 година, за периодот 01.01-31.03.2021
година, кој е прилог на оваа Одлука.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-800/1                                     Совет на
28.04.2021 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 усвојување на Збирен

Извештај за проценети штети од
елементарна непогода на територија на

општина Чешиново-Облешево, за период
06. – 07.08.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Збирен Извештај за проценети
штети од елементарна непогода на
територија на општина Чешиново-Облешево,
за период 06. – 07.08.2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.04.2021 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.09-807/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во
врска со член 22 став 1 точка 10 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 бр.6/2015 и бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево на

седницата одржана на ден 26.04.2021 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Збирен Извештај за

проценети штети од елементарна непогода
на територија на општина Чешиново-

Облешево, за период 06. – 07.08.2020 година

1.Се усвојува Збирниот Извештај за
проценети штети од елементарна непогода
настаната како последица од обилни врнежи од
дожд на територија на општина Чешиново-
Облешево, за период 06. – 07.08.2020
година,изготвен врз основа на Записникот за
увид на лице место од Комисијата за проценка
на штети.

2.Проценетата вредност на штетите
настанати како последица од елементарната
непогода од страна на Комисијата се дадени во
процентуален износ.

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

Бр.08-798/1                                     Совет на
28.04.2021 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 усвојување на Извештајот за реализација
на Програмата за остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево за

2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2020 година, што Советот на општина
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Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.04.2021 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.09-806/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 26.04.2021 година ја донесе следната:

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

остварување на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево за 2020

година

Член 1
Се усвојува Извештајот за реализација

на Програмата за остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2020 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.08-797/1 Совет на
28.04.2021 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 материјална помош на Благој Панов од
с.Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
материјална помош на Благој Панов од
с.Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.04.2021 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.09-808/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.04.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
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.7/2015), а во
согласност со Програмата за остварување на
социјална заштита во општина Чешиново-
Облешево за 2021 година, Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 26.04.2021 година донесе:

О Д Л У К А
За материјална помош на Благој Панов од

с.Соколарци

Член 1
Се усвојува Барањето за материјална

помош на семејството на  Благој Панов од
с.Соколарци со ЕМБГ 2312954493015,
семејство со социјален ризик, во набавка на
градежен материјал за изградба на 2  (две)
простории за живеење.

Да се набави градежен материјал, врз
основа на претходно утврдена потреба, во
вредност до 30.000,00 денари (триесет илјади
денари).
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Материјалот да се искористи исклучиво
за изградба на простории за живеење.

Градежните работи се на терет на
Барателот.

Член 2
Средствата се обезбедени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2021
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.08-799/1                                     Совет на
28.04.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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