
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 3
Чешиново-Облешево

15.03.2022 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 9
од Законот за Локална Самоупрва („Службен
Весник на Република Македонија“ бр.5/2002) и
член 24-a, став 2 а во согласност со став 1,
алинеа 4,  6 и 8  од истиот член од  Законот за
јавни претпријатија („Службен Весник на
Република Македонија“ бр.38/96, 9/97, 6/02,
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13,
41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и
35/19 и „Службен Весник на Република
Северна Македонија“ бр. 275/19),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево на ден 15 .03.2022 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за разрешување на директорот на ЈПКД

„Облешево“

Член 1
Стојка Стојанова се разрешува од

функцијата Директор на ЈПКД „Облешево“
Чешиново-Облешево, пред истекот на
мандатот.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

О б р а з л о ж е н и е,
Стојка Стојанова со Решение на

Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево бр.09-1867/3 од 25.12.2020 година
е именувана за директор на ЈПКД

„Облешево“, Чешиново-Облешево со мандат
од 4 (четири) години.
Врз основа на утврдени нерегуларности во
работата на директорот на ЈПКД „Облешево“,
Управниот Одбор донесува Заклучок за
констатирани неправилности во работата на
директорот на ЈПКД „Облешево“ бр.02-48/1 од
04.02.2022 година по кој Заклучок доставува
допис - Предмет Барање за постапување до
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево“ бр.02-49/1 од 04.02.2022 година  со
кој допис упатува на неправилности во
работата на директорот на јавното
претпријатие согласно член 24-а став 1, алинеа
2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни претпријатија и
бара од Градоначалникот истата да биде
разрешена од директор на ЈПКД „Облешево“.

ДОКАЗ:
1. Заклучок за констатирани

неправилности во работата на директорот на
ЈПКД „Облешево“ бр.02-48/1 од 04.02.2022
година

2. Барање за постапување бр.02-49/1
од 04.02.2022 година

Постапувајки по Барањето од страна на
Управниот одбор на ЈПКД „Облешево“
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево за да ги утврди наводите во
Заклучокот за утврдени неправилности
одржува состанок со директорот на ЈПКД
„Облешево“ Стојка Стојанова.

ДОКАЗ:
1.Запсник бр.03-256/2 од 07.02.2022

година и
2.Записник бр.03-256/3 од 14.02.2022

година
По одржаните состаноци со директорот на
ЈПКД „Облешево“ утврдени се следните
нерегуларности во работата на директорот:
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- Согласно член 24-а, став 1, алинеа 4
од ЗЈП „со својата несовесна и неправилна
работа предизвика штета на јавното
претпријатие“.

Имено:
1.Директорот на јавното претпријатие

свесно, иако на штета на работењето на
претпријатието, доставува погрешни податоци
до Регулаторната комисија за утврдување на
цената на водни услуги со цел Регулаторната
комисија да утврди пониски цени за цена на
чинење на водата. Со оваа своја постапка
директорот финансиски го оштетува
претпријатието.

2.И по укажувања од страна на
Управниот и Надзорниот одбор директорот не
презема постапки за наплата на заостанати
долгови по основ на разни побарувања со што
дозволува долговите да застарат и да не
може да се наплатат. Со оваа своја постапка
директорот финансиски го оштетува
претпријатието.

3. Дирекорот, без претходно
одобрување од страна на Управниот одбор
сам донесува Одлука вработените да
собираат отпаден картон и истиот го предава
на трета фирма без притоа да склучи Договор
за да ги наплати своите услуги.

4. По донесена Одлука за утврдени
цени за работа со градежна машина, не се
бара согласност за потврдување на истите од
основачот во согласност со член 11, став 6 од
ЗЈП. На овој начин директорот постапува
спротивно на законските одредби, без дадена
согласност врши наплата за извршени услуги.
Од друга страна пак за да се покријат
работните часови за работа со градежната
машина ( работи за кои не постои налог за
извршување) изготвени се фиктивни фактури
за услуга со градежна машина кои не се
потпишани од страна на барателите.

5. Директорот на Јавното претпријатие
употребувајки ја својата позиција во
претпријатието ги приморува вработените да
излезат на предизборен митинг на политичка
партија со што е извршен класичен мобинг
врз вработените. Со овој свој потег
директорката несовесно ја извршува својата
функција за која е именувана бидејки си

дозволува партиската функција да
преовладува во раководењето на
претпријатието.

6. Директорот на јавното претпријатие
не соработува со Градоначалникот и не се
консултира за тековните комунални проблеми,
со што се нарушува вршењето на дејноста од
јавен интерес.
- Согласно член 24-а, став 1, алинеа 6 од
ЗЈП  „ако не достави извештај согласно член
23-а, став 1 .

Имено: Согласно погоре цитираниот
член “директорот е должен секои шест месеци
да доставува извештај за работата на јавното
претпријатие до Управниот одбор односно до
Градоначалникот на општината“. Директорот
нема изготвено и доставено извештај за
работата на претпријатието ниту до Управниот
одбор ниту до Градоначалникот од кој Извештај
може да се видат видот и  обемот на работите
извршени при обавување на дејноста на
јавното претпријатие како и податоци за
финансиското работење. Бидејки директорот
воопшто ниту изготвува ваков извештај ниту
истиот го доставува до Управниот одбор
односно до Градоначалникот не може да се
утврди кои работи ги има извршено
претпријатието во последното полугодие од
2021 година ниту да се утврди финасискиот
капацитет на претпријатието. Со ваквото
работење свесно се кријат финансиските
показатели во работата на претпријатието.

Обврската да доставува шест месечен
извештај за работата на јавното претпријатие
до Градоначалникот на општината е уредено и
во член 2, став 2 од Договорот за уредување на
односите со јавното претпријатие бр.03-1981/1
од 29.12.2020 година, склучен помеѓу општина
Чешиново-Облешево и именуваната Стојка
Стојанова.

И покрај тоа што со потпишување на
Договорот ја превзема обврската да изготвува
шест месечни извештаи, свесно не ги запазила
одредбите од Законот и Договорот кое нешто е
основ за нејзино предвремено разрешување.

ДОКАЗ: 1. Увид во деловодничка
евиденција на ЈПКД „Облешево“

2. Увид во деловодничка
евиденција на општина Чешиново-Облешево
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3. Договор за уредување на односите
со јавното претпријатие бр.03-1981/1 од
29.12.2020 година
- Согласно член 24-а, став 1, алинеа 8
од ЗЈП „ако и по истекот на рокот определен
во членот 5 став 3 и членот 7-а став 1 од овој
закон не ги објави тримесечниот извештај кој
содржи показатели за финансиското
работење, годишната сметка и извештајот за
работењето на јавното претпријатие на веб
страницата на јавното претпријатие

Имено:
Соглсно член 5, став 3 од ЗЈП

„Јавното претпријатие е должно да ги
доставува до основачот усвоените
тримесечни извештаи кои содржат показатели
за финансиското работење, најдоцна 20 дена
по истекот на тримесечјето“.

Во мандатот на работењето на
директорот на Јавното претпријатие воопшто
не е запазена оваа одредба од Законот.
Тримесечните финансиски извештаи се
доставуваат со задоцнување од еден или 2
месеци па и повеќе.

ДОКАЗ: 1. Увид во деловодничка
евиденција на ЈПКД „Облешево“

2. Увид во деловодничка
евиденција на општина Чешиново-Облешево

Од друга страна тримесечните
извештаи кои се доставуваат до основачот
посебно делот за материјално финасиско
работење е прикажан во Word табела без
притоа детално да бидат прикажани
приходите и расходите на претпријатието.
Притоа приходите и расходите секогаш се
исти што наведува на фактот дека истите не
се точно прикажани туку се монтирани за да
се прикријат загубите во работењето на
Јавното претпријатие.

Согласно член 5, став 4 и 5 од ЗЈП
„Јавното претпријатие е должно по
усвојување на тримесечниот извештај кој
содржи показатели за финансиското
работење од страна на управниот одбор на
јавното претпријатие, истиот да го објави на
својата веб страница најдоцна 30 дена по
истекот на тримесечјето.

Јавното претпријатие кое нема веб
страница, извештајот од ставот 4 на овој член

е должно да го објави на веб страницата на
основачот.

Бидејки Јавното претпријатие нема своја
веб страница директорот требало извештаите
да даде да се објават на веб страната на
основачокт. Директорот за време на својот
мандат ја нема запазено оваа одредба од ЗЈП.
Ниту еден извештај не е објавен на веб
страната на општината.

ДОКАЗ: Увид во веб страната на
општината

Согласно член 7-а, став 1 и 2  од ЗЈП
“Јавното претпријатие е должно годишните
сметки и финансиските извештаи да ги објави
на својата веб страница во рок од 15 дена од
денот на доставување на годишната сметка до
Централниот регистар.

Јавното претпријатие кое нема веб
страница, годишните сметки и финансиските
извештаи од ставот 1 на овој член е должно да
ги објави на веб страницата на основачот.“

Иако оваа одредба е многу јасна,
директорот истата не ја почитувал. Годишната
сметка и финансиските извештаи не се
доставени до основачот за истите да бидат
објавени на веб страната.

ДОКАЗ: Увид во веб страната на
општината

Поради сето погоре наведено
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево одлучи како во диспозитивот на
оваа Одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа Одлука
незадоволната страна има право да поднесе
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот
преку Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево до Државната Комисијата за
одлучување во управна постапка и постапка од
работен однос во втор степен.

Бр.09-527/1              Општина Чешиново-Облешево
15.03.2022год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов


