
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 1
Чешиново-Облешево

04.02.2022 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 давање на Согласност за
утврдување на максималниот износ на

вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за

2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на
максималниот износ на вредноста на бодот за
пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорите на јавните
установи за деца за 2022 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.01.2022 година.

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

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

Бр.09-215/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.01.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 166-3 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.104/19,

146/19, 275/19, 311/20 и 294/21 ), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 28.01.2022 година је донесе
следната:

ОДЛУКА
За давање на Согласност за утврдување на
максималниот износ на вредноста на бодот
за пресметување на платите на давателите
на јавни услуги и на директорите на јавните

установи за деца за 2022 година

Член 1
Се дава согласност за утврдување на

максималниот износ на вредност на бодот за
пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорите на јавните
установи за деца, за периодот од 01.01.2022
година до 31.12.2022 година да изнесува 81,6
денари.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

донесување, истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново – Облешево, а
ќе се применува започнувајќи со исплата на
платата за месец јануари 2022 година.

Бр.08-216/1 Совет на
31.01.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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:
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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 периодот 01.01-
31.12.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01-31.12.2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
28.01.2022 година.

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

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

Бр.09-214/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 28.01.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за периодот

01.01-31.12.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за периодот 01.01-31.12.2021 година кој е
прилог на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување и истата ќе се објави во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-209/1                                     Совет на
02.02.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 давање на Согласност за  утврдување на

висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените во

Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, Облешево, за 2022

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените во
Јавното Претпријатие за Комунални Дејности
„Облешево“, Облешево, за 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
28.01.2022 година.

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

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

Бр.09-213/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.01.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа член 88 точка 3 од Законот за
административни службеници (Службен весник
на Република Македонија бр.27/2014, 199/2014,
48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016, 11/2018, и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр.275/2019,   14/2020 и 215/2021),
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-
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 28.01.2022 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност за  утврдување

на висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените

во Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, Облешево, за 2022

година

Член 1
Се дава Согласност вредноста на

бодот за пресметување на плати на јавните
службеници вработени во ЈПКД „Облешево“
за 2022 година да се утврдува на 58,8 денари
за еден бод, по предлог на директорот на
ЈПКД „Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-208/1 Совет на
31.01.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Декември 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 Декември 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
28.01.2022 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.09-212/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.01.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 28.01.2022 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
Декември 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Декември 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.08-207/1                                     Совет на
31.01.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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:
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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 Декември 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Декември 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 28.01.2022 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.09-211/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.01.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 28.01.2022 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 Декември

2021 година
I

Се усвојува писмената Информација за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Декември
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.08-206/1                                     Совет на
31.01.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

2022 година

1.Ја прогласувам Програмата за
остварување на социјална заштита во општина
Чешиново-Облешево за 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
28.01.2022 година.

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

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

Бр.09-210/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.01.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 3 и член 11 од
Законот за социјална заштита (Службен весник
на Република Северна Македонија бр.104/19,
146/19, 275/19, 302/20, 311/20, 163/21 и 294/21),
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 7/2019) Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 28.01.2022 година  ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за остварување на социјална заштита во

општина Чешиново-Облешево  за 2022
година
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

1.ВОВЕД
Остварувањето на социјалнатазаштита

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 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.

Социјалната заштита на граѓаните
општина Чешиново-Облешево  ја остварува
во согласност со начелото на социјална
праведност. Воспоставува систем на
социјална заштита и  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 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, и
Општинската организација на Црвен крст, така
што ги идентификува поединечните случаи на
кои им е потребна помош.

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 намерки, активности и политики за
спречување и надминување на основните
социјални ризици на кои е изложен граѓанинот
во текот на животот, за намалување на
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сиромаштијата и социјалната исклученост и
зајакнење на неговиот капацитет за сопствена
заштита. Под социјален ризик, во смисла на
овој закон, се подразбира:

- 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 насоцијална

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-Облешевово 2022 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/социјална
институција во неопходни

случаеви(доколку лицето
живее само или семејството
нема можности)

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

Рокови Тековно според
доставенитебарања од
страна на лицата/семејството

финансирање Општина: висината на
финансиитее во зависност од
потребитена барателот

Индикатори за
следење на
реализацијата

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
реализацијата

Исплатени финансиски
средства на трансакциска
сметка

Цел.2 Намалување на социјалната исклученост на
децата без 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
реализацијата

Реализирана
услуга/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
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Барања до совет
финансирање Општина - еднократно 1000-

6000 денари
Индикатори за
следење на
реализацијата

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
реализацијата

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 помош и

нега во домашни услови
Носител Општина Кочани заедно со

општините Чешиново-
Облешево и Зрновци преку
Проектот за подобрување на
социјалните услуги

Рокови Согласно проектот за
подобрување на социјалните
услуги

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

Индикатори за
следење на
реализацијата

Воспоставена социјална
услуга- помош и нега во
домот во 2022 година

Цел5 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 материјална,

ависината на финансиските
средства што ќе се одобрат
ќе бидат во зависност од
настанатата штета

Индикатори за
следење на
реализацијата

Доставени материјали до
барателот

Цел6 На семејствата  во социјален ризик  кои се
наоѓаат во исклучително тешка ситуација да
им се помогне запристојно 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
реализацијата

Доставени социјални пакети
на корисниците

4.ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА

За остварување на секојаод 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
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на општината задолжително се доставува и
медицинска документација за лекувањето..

4. 1.Проект за подобрување на
социјалните услуги

Преку проектот за Подобрување на
социјалните услугиза жителите на Општина
Чешиново-Облешево, ќе се обезбеди
услугата   Помош  и нега во домот. Носител
на проектот е општина Кочани, а ќе биде
опфатена и територијата на општина
Чешиново-Облешево

Како извршител/давател на услугите
од овој проект се јавува Општинската
организација на Црвен крст во рамките на која
веќе е воспоставен Нега центар со седиште
во Кочани. Тројца негователи за стари лица
веќе ги имаат поминато обуките и се имаат
стекнато со сертификати за негователи за
стари лица, за кои е планирано да ги
опслужуваат корисниците на територијата на
општина Чешиново-Облешево.Во тек е
прибирање податоци и информирање на
потенцијалните корисници за стекнување на
право за користење на оваа услуга.

Финансирањето на услугата ќе се
обезбеди преку Проектот за подобрување на
социјалните услуги.Се очекува во 2022 година
корисниците да ја добијат предвидената
услуга.

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
Црвениот 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, запотребите на
маргинализирани групи како: лица со посебни
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;
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- 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 2022 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

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.08-205/1                                     Совет на
31.01.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 од извршениот

попис на основните средства и ситен
инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2021 година,
состојба на ден 31.12.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот од извршениот попис
на основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Чешиново-Облешево
за 2021 година, состојба на ден 31.12.2021
година, што Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 28.01.2022 година.

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

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

Бр.09-238/1 Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 и 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 ден 28.01.2022
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Извештајот од

извршениот попис на основните средства
и ситен инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2021 година,
состојба на ден 31.12.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот од извршениот

годишен попис на основните средства и
ситниот инвентар сопственост на  општина
Чешиново-Облешево со состојба на ден
31.12.2021 година.

Член 2
Поради нефункционалност и

дотраеност да се отпише следниот инвентар:

 Компјутер (куќиште), со
инвентарен број  0538

 Панелка Filla, со инвентарен
број  0516

 Печатач Brother 7055, со
инвентарен број   0525

 Лаптоп, со инвентарен број  0127
 Печатач Brother, со инвентарен

број  7055
 Печатач Epson, со инвентарен

број  0237
 Печатач HP, со инвентарен број

0574

Член 3
Нефункционалниот и дотраениот

инвентар од член 2 на оваа Одлука да се
однесе  на отпад за електонски материјал.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-232/1 Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 преотстапување на трајно користење без

надоместок на моторно возило “ Ford BB
Furgon” со регистарски ознаки KO 5362 AB,

на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на моторно возило “ Ford BB
Furgon” со регистарски ознаки  KO 5362 AB,  на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.01.2022 година.

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

Бр.09-239/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 1, став 2 а во врска
со член 44 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост (“Службен весник на Република
Македонија” бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16,
21/18 и “Службен весник на Република
Северна Македонија” бр. 101/19, 275/19 и
122/21), член 21, став 1, точка 43 и член 107
од Статутот на општина чешиново-Облешево
(“Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево” бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 28.01.2022 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно користење

без надоместок на моторно возило “ Ford
BB Furgon” со регистарски ознаки KO 5362

AB, на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
На ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново се

преотстапува на трајно користење без
надоместок моторно возило марка “ Ford BB
Furgon”, ознака TRANSIT CONNECT SWB, со
регистарски ознаки KO 5362 AB, со
идентификационен број на возилото:
WF0TXXTTPT4R02723, зафатнина на моторот
1753 cm3, вид на гориво: дизел,
идентификационен број на моторот: 02723,
тип на моторот 4R, сила на моторот 55 kw,
година на производство 2004 година, боја на
каросерија – BELA/01

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на
овој член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на движната
ствар, склучен помеѓу Градоначалникот на

општина Чешиново-Облешево и директорот на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново.

Член 2
Составен дел на Договорот ќе биде

сообраќајна дозвола за  движната ствар од
член 1 став 1 на оваа Одлука.

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

Бр.08-233/1                                     Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Финансискиот Извештај за

Локалните избори 2021 од Коалицијата
„Најдоброто за мојата општина“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Финансискиот Извештај за
Локалните избори 2021 од Коалицијата
„Најдоброто за мојата општина“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.01.2022 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.09-240/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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
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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 28.01.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Финансискиот Извештај
за Локалните избори 2021 од Коалицијата

„Најдоброто за мојата општина“

Член 1
Се усвојува писмениот Финансиски

Извештај за Локалните избори 2021 година од
Коалицијата „Најдоброто за мојата општина“

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-234/1                                     Совет на
02.02.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Финансискиот
Извештај за Локалните избори 2021 од
Коалицијата „Обнова на Македонија “

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Финансискиот Извештај за
Локалните избори 2021 од Коалицијата
„Обнова на Македонија“, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.01.2022 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.09-241/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 28.01.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Финансискиот Извештај
за Локалните избори 2021 од Коалицијата

„Обнова на Македонија“

Член 1
Се усвојува писмениот Финансиски

Извештај за Локалните избори 2021 година од
Коалицијата „Обнова на Македонија“

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-235/1                                     Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Финансискиот Извештај за
Локалните избори 2021 од Група избирачи –

Франческо Наков
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1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Финансискиот Извештај за
Локалните избори 2021 од Група избирачи –
Франческо Наков, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 28.01.2022 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.09-242/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 28.01.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Финансискиот Извештај

за Локалните избори 2021 од Група
избирачи – Франческо Наков

Член 1
Се усвојува писмениот Финансиски

Извештај за Локалните избори 2021 година од
Група избирачи – Франческо Наков.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-231/1                                     Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 спроведување на општи
мерки за заштита на населението од заразни

болести во 2022 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2022
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 28.01.2022 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.09-243/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14, став 2 од
Законот за заштита на населението од заразни
болести (Службен Весник на Република
Македонија бр. 66/2004; 139/2008; 99/2009;
149/2014; 150/2015 и 37/2016) и член 22, точка
9 од Законот за локална самоуправа (Сл.
Весник на Р.М. 5/2002), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 28.01.2022 година ја донесе следната

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИОТО ОД ЗАРАЗНИ

БОЛЕСТИ ВО 2022 ГОДИНА

ВОВЕД:
Програмата ги дефинира општите

мерки за заштита на населението во
општина Чешиновио-Облешево од заразни
болести, кои со исполнувањето на поставените
цели треба да допринесат за подигање на
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повисоко ниво на заштита на населението од
зарази болести

Главна цел на Програмата е
спроведување на општи мерки за заштита на
нселението од заразни болести,
спроведување на општи, превентивни мерки
за да се спречи појавата или да се намали,
отстрани или искорени ширењето на
заразните болести кај населението од
подрачјето на Општина ЧЕШИНОВО-
ОБЛЕШЕВО, како и утврдување на
активностите, извршителите, роковите и
изворите на финансиските средства потребни
за нивна реализација во 2022 година.

Со Програмата се утврдени
активностите, извршителите, роковите и
финансиските средства за спроведување на
општите мерки.

Општите мерки и активности ги
организира и следи Локалната самоуправа во
соработка и под стручен надзор од ЈЗУ
Центар за јавно здравје Кочани.

За заштита на населението од заразни
болести во 2022 година ќе се спроведат
вообичаените општи мерки:

1. Обезбедување на безбедна вода за
пиење и контрола на исправноста на
водата и објектите за водоснабдување

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски
и други услови во објектите за
производство и промет на храна.

3. Обезбедување на хигиено-технички
услови во училишните објекти.

4. Отстранување на цврстиот отпад и
отпадните води на начин кој ќе
овозможи заштита на човековата
околина од загадување.

5. Вршење на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација

6. Набавка на средства и опрема за
дезинфекција за спречување зараза од
SARS-CoV-2, Ковид 19

7. Превентивно-промотивни активности
за унапредување на здравјето на
населението.

1. Обезбедување на безбедна вода за
пиење и контрола на исправноста на
водата и објектите за водоснабдување

Водата има приоритет во обезбедувањето
на основни услови за живот. Организираното
водоснабдување, како  дејност од јавен
интерес, е слика на општествениот стандард и
значаен предуслов за заштита од заразни
заболувања и добро здравје. Од тука и во 2022
година примарната грижа на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ке биде насочена
кон обезбедување на населението со доволни
количини на здравствено исправна вода за
пиење, намалување на загубите на вода на
минимум, санирање на недостатоците на
селските водоводи и воспоставување на
системи за перманентно хлорирање и
создавање на услови за непрекинато и удобно
користење на водата за пиење.

Правно неиздржано е со јавните
водоснабдителни објекти во селата да
управуваат нестручни лица на месната
самоуправа, која нема статус на правно лице.
Прописите кои се поврзани со
водоснабдувањето (Законот за вода, Законот
за комунални дејности и другите прописи за
водоснабдување) пропишуваат со јавните
водоснабдителни објекти да стопанисуваат
јавни претпријатија или други правни лица.
Одлуката за Комунален ред на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО го пренесува
организираното водоснабдување на
населението на ЈПКД “ОБЛЕШЕВО”.
Рационално и квалитетно решение е ЈПКД
“ОБЛЕШЕВО” постепено да го превземе
јавното водоснабдување на територијата на
целата општина.

Верификација на квалитетот и
исправноста на водата за пиење од селските
водоводи ќе ја врши ЈЗУ Центар за јавно
здравје Кочани. Квалитетот на водата за пиење
ќе се контролира со земање на мостри за
бактериолошка и физичко – хемиска анализа, а
бројот на мострите за бактериолошка и
физичко-хемиска анализа е одреден според
Правилникот за безбедност на водата
(„Сл.Весник на РМ“ бр.46/08) и врз основа на
санитарен хигиенски увид и анализа се издава
стручно мислење.

Од страна на ЈЗУ Центар за Јавно
Здравје Кочани на почетокот од 2022 годината
ќе се изготви годишна информација за
безбедноста на водата од изворите за јавно
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водоснабдување во Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО.

2. Обезбедување на хигиенски услови
во производство и промет на храна.

Во согласност со Законот за безбедност
на храната. (Службен весник на Република
Македонија бр. 157/2010 53/2011, 1/2012,
164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015,
129/2015, 213/2015,  39/2016 и бр.64/2018).,
ЈЗУ ЦЈЗ Кочани ќе спроведува:

 консултантски услуги за воспоставување
и примена на HACCP систем за контрола
на безбедноста на храната;

 здравствени прегледи на вработените
лица што работат со храна;

 едукација на вработените за хигиена на
храната и заштита на животната
средина;

 превентивни ДДД мерки;
 лабораториски испитувања на храна и

на брисеви од раце на вработени и од
површини кои доагаат во контакт со
храна (садови, прибор за јадење,
работни маси за работа со храна).

3 . Обезбедување на хигиено-технички
услови во училишни установи.

3.1.За заштита на децата и учениците од
цревни и други заразни заболувања, а
особено од заразна жолтица, во 2022 година
ќе продолжат редовните контроли на
училишните установи од страна на
санитарниот и здравствен инспектор и
лекарите од Центарот за јавно здравје. Ќе се
изврши детектирање на неусогласеност на
санитарно - техничките и хигиенските услови
во 10 училишта: две основни училишта (во
Облешево и Чешиново) и осум подрачни
училишта (во Кучичино, Бање, Теранци,
Чифлик, Уларци, Жиганци, Соколарци и
Спанчево) како и во детската градинка
“Ѕвездички” два пати во годината.

Врз основа на теренските увиди сите
училишта и градинката е добијат извештај за
најдената состојба, со предлог мерки за
подобрување.

На почетокот на 2022 година Советот на
Општина Чешиново-Облешево ќе разгледа
годишна информација за санитарно-

хигиенските и здравствени услови во сите
училишни и предучилишни установи на
подрачјето на Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО со предлог на мерки за
разрешување на неусогласеностите со
законските и стручни норми.

4. Правилно и навремено отстранување
на цврст отпад и отпадни води

Организираното отстранување на цврст
отпад и отпадни води го врши ЈПКД
ОБЛЕШЕВО во согласност со Законот за
управување со отпадот и одредбите од
Одлуката за комунален ред на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО.

Се до профункционирањето на
регионалната депонија, потребно е редовно
затрупување на новодепонираниот комунален
отпад во близина на с Кучичино.

Член 113 од Законот за води (Службен
весник на Република Македонија  87/2008
6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012,
23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и
52/2016)  и Директивата 91/271/EEC ги
задолжува општините да ги пречистат урбаните
и биолошко разградивите индустриски отпадни
води и што произлегуваат од нивното подрачје.

Претпристапните фондови на ЕУ,
Министерството за животна средина и
просторно планирање и Швајцарската влада
обезбедуваат средства за еколошки проекти, а
тоа дава можност Општината да ја догизгради
канализацијата во Облешево, Соколарци и
Спанчево и да изгради канализација во селата
Теранци, Бурилчево, Уларци и Жиганци, како и
да се изградат Пречистителни станици на
фекални канализации во селата Чифлик, Бања,
Соколарци и Спанчево.

5.  Превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација (ДДД)

Превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација е задолжителна
во здравствени, училишни, предучилишни и
социјални установи; во објекти за производство
и промет на храна, зелени пазари, станици за
патнички сообракај, канализации, депонии и
друго.
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5.1. Превентивна дезинфекција
Јавните установи, ЈПКД ОБЛЕШЕВО и

субјектите кои работа со храна, ,согласно
Законот, на секои 6 месеци ќе вршат
превентивна дезинфекција, во соработка со
овластена установа.

5.2. Превентивна дезинсекција
5.2.1. Превентивна дезинсекција од

летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во
летниот и есенски период сите објекти за
храна, со примена на HACCP мерките на
претпазливост.

5.2.2. Актуелната закана од западно
нилска треска, која во  Грција е ендемски
застапена, во 2012 година се пренесе и во
Македонија и однесе 3 лица. Како
превентивна мерка за спречување на
ширењето на ова сериозна болест, како и за
заштита од пренесување на маларија и
сведување на толерантно ниво на
непријатноста од наездата на комарците
Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО се
предлага да се спроведе најмалку едно
авионско третирање и 4 теристички прскања
со водно растворлив еколошки препaрат.
Авионското прскање се планира за втората
половина на јуни, со опфат на најмалку 1 000
хектари. Теристичките прскања ќе се
спроведат на крајот на мај, јуни, јули и август,
со опфат од по 100 хектари, во населените
места од полскиот и ридскиот дел на
општината.

За порационална општа дезинсекција,
во втората половина на јуни се планира со
авионско третирање на комарците да бидат
опфатени и соседните општини: Кочани,
Зрновци, Виница, Македонска Каменица,
Карбинци и Штип.

Ларвицидното третирање на
комарците, кое најефикасно препорачливо е
да се спроведе повеќекратно, почнувајки од
рана пролет, од април до септември. Со него
ќе се опфатат 10 ха при секој третман спрема
мапа на застојни води што ќе ја даде
Општината.

5.3. Превентивна дератизација
5.3.1. Во врска со член 42 од Законот

Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ке

спроведе општата дератизација, во ноември
2022 година, со 44 кг. кумарински препарат, и
тоа:

o третирање на депонијата за цврст
смет, со 5 кг. на кумарински
блокови; и

o третирање на вкупно 130 шахти од
канализационите системи (40 во
Облешево, 40 во Чешиново, 30
шахти во Кучичино и 20 шахти во
Спанчево). Во секоја од
третираните 130 канализациони
шахти ќе се постават по 300 грама
отпорни на надворешни влијанија
кумарински препарати, или вкупно
39 килограми..

5.3.2. Согласно Законот за заштита од
заразни болести и Законот за
безбедност на храната, правните лица
кои работат со храна ќе спроведуваат
континуирана дератизација.

6. Набавка на средства и опрема за
дезинфекција за спречување зараза од
SARS-CoV-2, Ковид 19

Заради преземање на превентивни
мерки за спречување на зараза од SARS-CoV-
2, Ковид 19 општина Чешиново-Облешево ќе
спроведе постапка за набавка на средства и
опрема за дезинфекција за спречување зараза
од Коронавирус – Ковид 19. Ќе се набават
потребни средства за дезинфекција на раце и
простории, заштитни маски за лице, заштитни
визири, скафандери и друга опрема за
дезинфекција за спречување на зараза од
Ковид 19. За оваа намена се планираат вкупно
100.000,00 денари кои ќе се обезбедат од
Буџетот на општина Чешиново-Облешево.

7. Промотивни активности за
унапредување на здравјето на населението

За заштита и унапредување на
здравјето на населението секојдневно ке се
врши советување на лица заболени од заразна
болест, за која е доставена Пријава за заразно
заболување. Во зависност од случувањата ќе
се спроведуваат и типизирани предавања на
учениците од основното образование за
заштита од заразни болести.
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Редовно ќе се едуцира младото
население за унапредување на сексуалното
здравје.

Во зависност од случувањата ќе се
спроведуват и тестирања на малигни
заболувања во цревниот тракт и заразеност
од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други
заразни заболувања.

Оваа активност спаѓа во надлежност
на ЈЗУ ЦЈЗ Кочани и не носи трошоци за
општината и училиштата

Финансирање на Програмата од
Буџетот на Општина ЧЕШИНОВО –
ОБЛЕШЕВО

Вид на активности Цена по активност во
денари

Детектирање и изготвување на
извештаи за санитарно-техничка
неусогласеност
во воспитно-образовните
установи  10 Х 2.000,00 ден

20.000,00

Третирање на комарци во
Општина пштина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО

Авионско третирање
на комарци околу

Четири теристички
третирања на комарци во
населените места

Ларвицидно
третирање

330.000,00

160.000,00

500.000,00

Општа дератизација (депонија
Букески дол и канализација во 4
населени места)

39.000,00

Набавка на средства и опрема
за дезинфекција за пречување на зараза
од SARS-CoV-2, Ковид 19

100.000,00

ВКУПНО 1.149.000,00

Напомена: Дезинсекција против комарци
би се спроведувала по предложениот
план и динамика ако Општинате е
финасиски моќна или подржана од некое
Министерство.

Бр.08-230/1                                     Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 давање на Согласност за склучување на
Договор за времено користење на објект,

сопственост на општина Чешиново-
Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за склучување на Договор за
времено користење на објект, сопственост на
општина Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.01.2022 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.09-244/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 10
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија
бр.5/2002),член 21, став 1, точка 32 и член 107
став 1 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево („Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и 7/2019),
Советот на општина чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 28.01.2022 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност за склучување на
Договор за времено користење на објект,

сопственост на општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Се дава согласност на Ивица Ангелов

од с.Облешево за склучување на Договор за
времено користење на објект во с.Облешево,
сопственост на општина Чешиново-Облешево
евидентиран во евидентен лист бр.1495 КО
Облешево, КП 5633/1, објект 2 со
апроксимативна површина од околу 386м2 за
период од 3 (три) месеци почнувајки од
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01.02.2022 година заклучно со 30.04.2022
година.

Член 2
Се задолжува Градоначалникот на

општина Чешиново-Облешево да склучи
Договор за времено користење на објектот
опишан во  член 1 на оваа Одлука.

Член 3
Месечниот надоместок за користење

на објектот да биде одреден во согласност со
Закон, а по претходно направена проценка на
објектот.

Член 3
Условите за користење на објектот

подетално да бидат опишани во Договорот.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-229/1 Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 предавање на стопанисување
и управување на објекти од комунална
инфраструктура  на ЈПКД „Облешево“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
предавање на стопанисување и управување
на објекти од комунална инфраструктура  на
ЈПКД „Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 28.01.2022 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.09-245/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 28.01.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За предавање на стопанисување и

управување на објектуи од комунална
инфраструктура  на ЈПКД „Облешево“

Член 1
Се дава на стопанисување и

управување на објекти од комунална
инфраструктура на ЈПКД 2Облешево“ и тоа:

- Објект фекална канализација со
пречистителна станица во
с.Спанчево

- Објект мрежа на фекална
канализација во с.Бања

- Објект мрежа на фекална
канализација во с.Соколарци

- Објект мрежа на фекална
канализација во с.Чифлик

- Објект мрежа на фекална
канализација во с.Облешево

- Објект фекална канализација со
пречистителна станица во
с.Чешиново

- Објект Бунар за подобрување на
водоснабдувањето во с.Спанчево и
цевковод за поврзување со
резервоарот.

- Објект водоводна мрежа Облешево
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Член 2
Условите под кои објектите наведени

во член 1 на оваа Одлука се предаваат на
стопанисување и управување на Јавното
Претпријатие подетално ќе бидат опишани во
Договорот склучен помеѓу општината и ЈПКД
„Облешево„

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-228/1                                     Совет на
02.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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