
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 4
Чешиново-Облешево

18.03.2022 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 усвојување на Завршната
сметка на Буџетот  на општина Чешиново-

Облешево за 2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.03.2022 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.09-558/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 52, точка 3 од
Законот за Буџети (Службен весник на
Република Македонија бр. 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10,180/11, 171/12, 192/15 и  167/16),
член 33 точка 4 од Законот за финансирање
на единиците на локаланата самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15,
209/18 и Службен весник на Република

Северна Македонија бр. 244/19), член 36 став
1, точка 2 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република   Македонија бр.
5/2002), и член 21, став 1, точка 4 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 15.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У К  А
За усвојување на Завршната сметка
на Буџетот  на општина Чешиново-

Облешево за 2021 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 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.08-545/1                                     Совет на
16.03.2022 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 Годишниот
Извештај за извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2021

година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.03.2022 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.09-565/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 34 од Законот за
финансирање на единиците на локаланата
самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15, 209/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 244/19),
член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 4 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 15.03.2022 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишниот Извештај
за извршување на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2021 година

Член 1

Се усвојува Годишниот Извештај за
извршување на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 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.08-546/1 Совет на
16.03.2022 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 Завршната сметка на
ЈПКД „Облешево“ за 2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ЈПКД
„Облешево“ за 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 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.09-564/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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 31 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
15.03.2022 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка
на  ЈПКД „Облешево“ за 2021 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД

„Облешево“ за 2021 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.08-556/1                                     Совет на
16.03.2022 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 Завршната
сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци за 2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.03.2022 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.09-562/1 Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21 став 1 точка 31 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
15.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 2021
година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2021 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.08-554/1 Совет на
16.03.2022 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 Завршната сметка на  ООУ

„Климент Охридски“ Облешево за 2021
година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Климент Охридски“ Облешево за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
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ја донесе на седницата одржана на ден
15.03.2022 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.09-563/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21 став 1 точка 31 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 15.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за

2021 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Климент Охридски“ Облешево за 2021
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.08-555/1 Совет на
16.03.2022 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 Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2021

година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.03.2022 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.09-559/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21 став 1 точка 31 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
15.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2021

година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2021 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.08-553/1                                     Совет на
16.03.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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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 согласност  на
измени и дополнување на Годишниот план

за вработување за 2022 година и за
обезбедени средства за  планираните

вработувања и унапредувања

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на  измени и дополнување на
Годишниот план за вработување за 2022
година и за  обезбедени средства за
планираните вработувања и унапредувања,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.03.2022 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.09-557/1 Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор  („Сл.весник на
РМ„ бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 ,  и  198/18 и
„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.143/19 и 14/20)  , Советот  на
општина Чешиново-Облешево на седницата
оддржана на ден 15.03.2022 год.,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на  Измени и
дополнување на Годишниот план за

вработување за 2022 година и за
обезбедени средства за  планираните

вработувања и унапредувања

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава согласност на  Измените и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2022 година и за  обезбедени
финансиски средства за планираните 06 (шест)
нови вработувања и планираните 02 (две)
унапредувања во општинската администрација
за 2022 година.

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите 06

(шест)  вработувања и планираните 02 (две)
унапредувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на општината за 2022 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-544/1 Совет на
16.03.2022 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 Февруари 2022 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 2022 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 година.

2.Заклучокот 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.09-568/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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 15.03.2022 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
Февруари 2022 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Февруари 2022
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.08-552/1                                     Совет на
16.03.2022 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 измена на Одлуката за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
извршување на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 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.09-560/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 2
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македониоја бр.5/2002),
член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа (Службен
весник на РСМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007,
156/2009, 47/2011, 192/2015, 209/2018 и
“Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 244/19, 53/21, 77/21  и 150/21),
член 31 од Законот за буџетите (Службен
весник на Република Македонија бр.64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и
167/2016 и Службен весник на РСМ бр.151/21),
член 93 став 2 од Законот за административни
службеници (Службен весник на Република
Македонија бр.27/20014, 199/2014, 48/2015,
154/2015, 5/2016, 80/2016, 127/2016, 142/2016,
2/2017, 16/2017 и 11/2018)  и член 21, став 1,
точка 4 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седница бр.8
одржана на ден 15.3.2022 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За измена на Одлуката за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2022 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
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година бр. 08-2146/1 од 29.12.2021 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.18/2021) се вршат следните
измени:

-Во Преамбулата на Одлуката по
Службен весник на РСМ 209/2018 се додава „
и и “Службен весник на Република Северна
Македонија” бр. 244/19, 53/21, 77/21  и 150/21“

Член 2
- Во член 6 став 4 зборот наемнини се
брише.

Член 3
Член 13 став 2 се менува и гласи:
„Висината на дневниците за службено

патување во земјата се исплатуваат во висина
од 700,00 денари и тоа за секои поминати од
08-12 часа половина (350 денари)  и цела
дневница од 12 – 24 часа цела дневница (700
денари).“

Член 4
Член 14 став 2 се менува и гласи:
„Вработениот има право на регрес за

годишен одмор во висина од најмалку 9.000,00
денари нето, под услов вработениот да
работел најмалку шест(6)месеци во
календарската година кај работодавачот.“

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на

донесувањето а истата ќе се објави во
„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-547/1 Совет на
16.03.2022 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 остварени бруто

приходи од работа на пазарот за месец
Февруари 2022 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот за месец
Февруари 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 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.09-569/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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 15.03.2022 година,
донесе:

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

за остварени бруто приходи од работа на
пазарот за месец Февруари 2022 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
за месец Февруари 2022 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.08-551/1                                     Совет на
16.03.2022 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),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за разрешување и именување  на
член на Управниот Одбор на ЈПКД

„Облешево“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
разрешување и именување  на член на
Управниот Одбор на ЈПКД „Облешево“, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.03.2022 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.09-561/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 5
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став , точка 28 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), а во согласност со член 17 од
Законот за јавни претпријатија (Службен
весник на Република Македонија бр.38/96,
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,
97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и Службен весник на
Република Северана Македонија бр. 275/19),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 15.03.2022 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За разрешување и именување  на член на

Управниот Одбор на ЈПКД „Облешево“
Член 1

Васе Анакиев од с.Облешево се
разрешува од член на Управен одбор на ЈПКД

„Облешево“ заклучно со 15.03.2022 година, на
негово барање.

Член 2
Тина Петрова од с.Чешиново се

именува за член на Управен одбор на ЈПКД
„Облешево“ почнувајки од 16.03.2022 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.08-550/1                                     Совет на
16.03.2022 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 Барање за одобрување на

материјална помош на група граѓани од
с.Спанчево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за  одобрување на
материјална помош на група граѓани од
с.Спанчево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.03.2022 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.09-567/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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
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гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 15.03.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Барање за одобрување
на материјална помош на група граѓани од

с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето од група граѓани

од с.Спанчево, ул.Страшо Ербапче“ за
набавка и поставување на цевка за собирање
и одведување на отпадни води долж улицата,
во должина од 6 метри со пречник ф250.

Член 2
Средствата се предвидени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
година.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-549/1                                     Совет на
16.03.2022 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 резервирани / обезбедени
средства за експропоријација во Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2022

год

1.Ја  прогласувам Одлуката за
резервирани / обезбедени средства за
експропоријација во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2022 год, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја

донесе на седницата одржана на ден
15.03.2022 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.09-566/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 26, став 1, точка 6 од
Законот за експропоријација 104/15, 192/15,
23/16 и 178/16) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(,,Сл гласник на општина Чешиново-Облешево
’’бр.6/2015 и бр. 7/2019), Советот на општина
Чешиново – Облешево на седницата одржана
на ден 15.03.2022 година да ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За резервирани / обезбедени средства за
експропоријација во Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2022 год

Член 1
Во буџетот на општина Чешиново –

Облешево за 2022 година да бидат обезбедени
средства во вкупен износ од  300.000,00
денари, кои ќе се наменат за исплата на
надомест за експропријација, во вредност која
ќе биде определена согласно проценката на
овластен проценител.

Член 2
Средствата од Член 1 на оваа Одлука ќе

бидат резервирани и ќе се искористат во
постапка за исплата на надоместок за
експропријација при реализација проекти од
јавен интерес и локално значење за општина
Чешиново-Облешево.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот

ден од денот на објавување во ,,Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево’’ .

Бр.08-548/1                                     Совет на
16.03.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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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 Програмата за
работа на ЈПКД „Облешево за  2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Програмата за работа на ЈПКД
„Облешево за  2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 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.09-575/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 6
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002),
и член 21, став 1, точка 16 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 15.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Програмата за

работа на ЈПКД „Облешево за 2022 година

Член 1
Се усвојува Програмата за работа на

ЈПКД „Облешево за  2022 година, изготвена
од страна 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.08-572/1                                     Совет на
16.03.2022 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 Барање за одобрување на

материјална помош
на Здраве Наков од с.Спанчево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за  одобрување на
материјална помош на Здраве Наков од
с.Спанчево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.03.2022 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.09-574/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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 15.03.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Барање за одобрување на

материјална помош
на Здраве Наков од с.Спанчево
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Член 1
Се усвојува Барањето за материјална

помош од Здраве Наков од с.Спанчево за
набавка на 90 вреќи цемент од по 25 кг за
санација на потпорен ѕид поради штети
настанати од попуштање на одводнителниот
канал кој поминува покрај неговата куќа,
сопственост на општина Чешиново-
Облешево.

Работната рака за санација на
потпорниот ѕид е на барателот.

Член 2
Средствата се предвидени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
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.08-571/1 Совет на
16.03.2022 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 Барање за
одобрување на материјална помош

на Митко Зашев од с.Спанчево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за  одобрување на
материјална помош на Митко Зашев од
с.Спанчево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.03.2022 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.09-573/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 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 15.03.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Барање за одобрување на

материјална помош
на Митко Зашев од с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето за материјална

помош од Митко Зашев од с.Спанчево за
набавка на 50 вреќи цемент од по 25 кг за
санација на потпорен ѕид поради штети
настанати од попуштање на одводнителниот
канал кој поминува покрај неговата куќа,
сопственост на општина Чешиново-Облешево.

Работната рака за санација на
потпорниот ѕид е на барателот.

Член 2
Средствата се предвидени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
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.08-570/1                                     Совет на
16.03.2022 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),



Стр.12 бр.4 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 18.03.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

за управување со отпад во општина
Чешиново-Облешево 2022 – 2026

1.Го  прогласувам Планот за
управување со отпад во општина Чешиново-
Облешево 2022 – 2026, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 15.03.2022 година.

2.Планот 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.09-578/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

PLAN  ZA UPRAVUVAWE SO OTPAD VO

OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO

2022-2026

Januari  2022

Sodr`ina

Voved.................................................................... 3

1.   Opis i ocenka na postojnata sostojba vo
upravuvaweto so otpadot vo ELS ^e{inovo-
Oble{evo..................................................................4

2.Predviduvawa na idnite sostojbi so
upravuvaweto na
otpadot.......................................7

3.Definirawe na
celite......................................10

4.Stimulativni merki za namaluvawe i
izbegnuvawe na sozdavaweto na otpadot, negovo
povtorno koristewe, reciklirawe ili
koristewe kako izvor na energija......................11

5.Na~ini na otsranuvawe i deponirawe na
otpadot...................................................................13

6.Definirawe na indikatorite preku koi }e se
sledi realizacijata na planot i
programata..............................................................14

7.Analiza i predlog za najsoodveten na~in na
upravuvawe so otpad...............................................15

8.Definirawe na akcii odnosno proekti so koi
bi se realizirale predvidenite aktivnosti so
izvr{ena prioretizacija....................................18

9.Sogleduvawe na javnoto mislewe od aspekt na
voveduvawe na soodvetno upravuvawe so otpadot
vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo i definirawe
na cenata na uslugata..........................................19

10.Zada~i, aktivnosti i visina na sredstva koi
bi se koristele za

periodot od 2022 god., do 2026 godina ................19

11.Identifikuvawe na mo`nite finansiski
izvori za implementirawe na planot i
programata...........................................................22

Voved

Soglasno so Zakonot za upravuvawe so
otpad, edinicite na lokalna samouprava se
dol`ni da izrabotat plan i programa za
upravuvawe so otpad  koi se vo soglasnost so
Nacionalniot plan za upravuvawe so otpad i
Nacionalnata programa zaupravuvawe so otpad.
Planot treba da gi definira nasokite i
aktivnostite koi treba da se prevzemat od
strana na op{tinskite vlasti so cel
realizacija na Nacionalniot plan za
upravuvawe so otpad.
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Planot i Programata za upravuvawe so
otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo e
izraboten soglasno ~lenovite 18, 19 i 21 od
Zakonot za upravuvawe so otpadot.

Planot za upravuvawe so otpad za
periodot od 2022 do 2026 god., kako i
Programata za 2022 god., se edni od najva`nite
dokumenti vo ovaa oblast i pri nivnata
izrabotka neophodno e pokraj pozitivnata
zakonska regulativa, koja ja tretira ovaa
oblast, da se predvidi i primena na EU
direktivite za otpad, soglasno so celite
postaveni vo Nacionalniot plan, koi se
determinirani so cel obezbeduvawe na
minimalnite uslovi za bezbedno upravuvawe
so otpad so primena na site principi i merki
koi se primenuvaat vo Evropskata Unija.

Ednogodi{nata programa, koja e
rezultat od planot, e dokument so koj e
izvr{eno planirawe na aktivnostite vo tekot
na planiranata kalendarska godina.
Aktivnostite vo planot se i osnova za
soglaeduvawe na mo`nite izvori na
finansirawe na istite, kako i za
presmetuvawe na delot od op{tinskiot buxet
namenet za celite dadeni vo programata za
upravuvawe so otpad.

1.Opis i ocenka na postojnata sostojba vo
upravuvaweto so otpadot vo ELS ^e{inovo-
Oble{evo

Upravuvaweto so komunalniot otpad vo
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e vo
nadle`nost na JPKD" Oble{evo" Oble{evo,
koe e osnovano od strana na op{tinata vo 1999
godina.So sobirawe na komunalniot otpad e
otpo~nato vo 2000 godina. Sobiraweto se
vr{i edna{ nedelno. Od vkupno 14 naseleni
mesta vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo, 13 se
pristapni i aktivni, a samo selo Vrbica ne e
naseleno i e te{ko pristapno. Od vkupno 2423
doma}instva koi se locirani vo selata, samo

od 1715 doma}instva se sobira smetot od koi
200-250 neaktivni. Opfatenosta na naselenieto
so uslugata za sobirawe na otpadot iznesuva
100%, a opfatenosta na doma}instvata 90%.
Postoi zainteresiranost od `itelite od
ostanatite nas. mesta da bidat vklu~eni vo
organizirano sobirawe na komunalniot otpad,
no poradi nedostatok na soodvetni sadovi i
vozila za sobirawe na smetot, vo momentot ne
postoi mo`nost za nivno vklu~uvawe.
Doma}instvata od koi se sobira otpadot, istiot
go ostavaat vo plasti~ni kanti , dodeka
trgovskite du}ani koristat buriwa i metalni
kontejneri . Vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo
so sobirawe na otpadot ne se opslu`eni site
gra|ani, dodeka Zakonot za upravuvawe so otpad
obvrzuva uslugata za sobirawe na otpad da se
vospostavi na celata teritorija na op{tinata.
Za taa cel e potrebno da se opfatat site
naseleni mesta so postapno voveduvawe na ovaa
usluga.

Sobraniot otpad se nosi vo lokalnata
op{tinska deponija, locirana vo blizina na
s.Teranci-Bu}eski dol. Sobiraweto i
transportot na otpadot se vr{i so eden kamion
sopstvenost na JPKD"Oble{evo" i dva
traktora. Otpadot se deponira vo deponijata so
ponatamo{no procesirawe (nabivawe,
pokrivawe so tamponski sloevi i sl.). Samite
deponii opfa}aat povr{ina od 1 hektar i
istata ne gi zadovoluvaat nitu elementarnite
uslovi i standardi za deponija, predvideni vo
zakonskite i podzakonskite akti. Kapacitetot
na op{tinskata deponija ne e utvrden. Istite
ne se ogradeni i povremeno se palat od strana
na nesovesni `iteli. Pokraj ovie , na
teritorijata na op{tina ^e{inovo-Oble{evo
se evidentirani i nekolku divi deponii, koi se
relativno mali i koi od strana na
JPKD"Oble{evo" povremeno se ~istat, no
poradi neodgovorniot odnos na del od
lokalnite `iteli, kako i poradi neopfatenost
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na site sela so uslugata za podignuvawe na
komunalniot otpad, ovie deponii povtorno se
sozdavaat.

Cenata za sobirawe na otpad iznesuva
105 den so presmetan ddv od doma}instvo, a
stepenot na naplata e 80%. Vkupniot broj na
doma}instva i industriski objekti koi se
pokrieni so uslugata za sobirawe na otpad vo
prosek e 70%.

Vo JPKD"Oble{evo" postojano se
vraboteni 10 lica, od koi pet se vklu~eni vo
aktivnostite vo vrska so komunalniot otpad.
Od finansiski aspekt JPKD"Oble{evo" e vo
stabilna sostojba me|utoa, finansiskite
sredstva koi se sobiraat od naplata na taksata
za otpad ne gi pokrivaat tro{ocite za
podigawe i deponirawe na otpadot.

Sega{nata sostojba vo op{tina
^e{inovo-Oble{evo od aspekt na upravuvawe
so otpadot mo`e da se oceni kako
nezadovolitelna od aspekt na kriteriumite za
otpad, definirani vo Evropskite direktivi
za otpad i pozitivnite zakonski propisi vo
Republika Makedonija.

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo po~nuva
da gi prevzema prvite ~ekori vo upravuvaweto
so otpadot, koi momentalno se sveduvaat samo
na sobirawe i deponirawe na del od
generiraniot otpad vo lokalnata deponija.

Spored NPUO op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e vo Isto~niot region, odnosno so
ovoj plan e predvideno deponiraweto na
otpadot da se vr{i vo regionalna deponija
koja bi se izgradila za zadovoluvawe na
potrebite od deponirawe na otpadot za ovoj
region.

Vidovi i koli~ini na otpad koj se
generira

Na teritorijata na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo najmnogu se sozdava komunalen cvrst
otpad. Koli~inite na ovoj vid na otpad spored
procenite na JPKD "Oble{evo", na godi{no
nivo iznesuva 1210 toni. Spored procenkite na
JPKD"Oble{evo"godi{no se podigaat i
deponiraat 1210 toni komunalen otpad (2022),
dodeka spored brojot na `iteli opfateni so
ovoj vid na usluga (prose~no edna familija ja
so~inuvaat 3 `iteli, spored popisot od 2002) i
spored prose~nata koli~ina na sozdaden otpad
po `itel od NPUO, na godi{no nivo se
podigaat i deponiraat : 0,16 h 7490 `iteli= 1210
toni .

Vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo
postojat industriski kapaciteti koi sozdavaat
industriski otpad. Vo nas. mesto ^e{inovo
raboti rudnikot za nemetali "Opalit",
fabrikata za prerabotka na nemetali
"Nemetali", mlin "Mak Mlin", "Sloga", "Ema
stil", "Ro-ma teks"-konfekcija,
"Orizarstvovo","Ekstra fungi"," Eko zrno" vo
s.Span~evo.

Industriskiot otpad koj go sozdavaat
ovie kapaciteti, go sobiraat i deponiraat
samite proizvoditeli.Koli~inite na ovoj vid
otpad ne se definirani.

Medicinskiot otpad koj se sozdava od dve
ambulanti (po edna vo nas. mesto ^e{inovo i
Oble{evo) se podiga od strana na
JPKD"Oble{evo"  i se deponira vo lokalnata
deponija.Koli~inite na ovoj vid otpad ne se
definirani.

Organski otpad

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e
ruralna op{tina vo koja zemjodelieto i
sto~arstvoto se edni od najzastapenite
ekonomski sektori. Najzastapena kultura e
orizot, a vo posledno vreme po~nuva i
proizvodstvoto na piper. Od sto~arstvo,
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naselenieto naj~esto se zanimava so
kravarstvo, vo mini farmi i ov~arstvo.

Koli~inite na organskata frakcija od
otpadot se vo zavisnost od sezonata. Vo tekot
na proletta i esenta se generiraat
najgolemite koli~ini biorazgradliv otpad, ne
samo vo semejstvata, tuku i vo zemjodelieto.
Organskiot otpad vo doma}instvata poteknuva
od hranata, kako i od nekoi drugi
biorazgradlivi komponenti kako {to e
hartijata. Me|utoa, bidejki op{tina
^e{inovo-Oble{evo e op{tina vo koja
naselenieto `ivee vo semejni ku}i, ne treba
da se zanemarat koli~inite otpad koi
poteknuvaat od gradinite i dvorovite na
stanmeni objekti.

Vkupno godi{no se generiraat nad 215
toni organski otpad kako frakcija na
cvrstiot komunalen otpad.

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo
raspolaga so slednite zemjodelski povr{ini:

Vkupn
o
zemjod
elsko
zemji
{te(h
a)

Obrab
otliv
a
povr{
ina

Ora
nic
i i
bav
~i

Ovo{
tarni
ci

L
oz
ja

Li
vad
i

Pas
i{t
a

29295 15601 1076
9

129 56
3

189 8549

Izvor:Dr`aven zavod za statistika

Komunalen otpad

Sprema  podatocite od
JPKD"Oble{evo" golem del od sobranite
koli~ini na otpad ne se sobira.Del od ovie
koli~ini zavr{uvaat na divi deponii
rasfrlani na teritorijata na op{tinata, a
del samite `iteli gi deponiraat na lokalnite
op{tinski deponii.

Vrz osnova na podatocite od popisot
izvr{en 2002 godina op{tina ^e{inovo-
Oble{evo ima:

Op{tina Vkupno
naseleni
e

Doma}instv
a

Stanov
i

^e{inovo
-
Oble{evo

7490 2423 2201

Dosega za recikliraweto vo op{tina
^e{inovo-Oble{evo e storeno malku, odnosno
skoro ni{to. Recikliraweto, odnosno
organizirano odvojuvawe na reciklabilnite
frakcii od komunalniot otpad od strana na
JPKD "Oble{evo", ne postoi i poradi toa
golem del od reciklabilnite materijali
zavr{uvaat na lokalnata deponija. Na
teritorijata na op{tinata postoi sobirawe na
metalni predmeti (od poedinci), koi se
sobiraat od neformalniot sektor i potoa se
prodavaat na odredeni pretprijatija koi se
zanimavaat so otkup i proda`ba na sekundarni
surovini. Koli~inite na vaka sobraniot otpad
ne e mo`no da se opredelat, no mo`e da se
sogleda i konstatira deka metalot kako
sekundarna surovina se sobira skoro 100%.

Vrz osnova na prethodno definiranite
koli~ini na komunalen otpad koj se sozdava na
teritorijata na op{tina ^e{inovo-Oble{evo,
kako i vrz osnova na strukturata na frakcii od
otpadot definirana so NPUO, na godi{no nivo
se sozdavaat slednive vidovi frakcii:

Frakcija zastapenost % Vkupno (toni)
Izme{an otpad 65 775
Drvo / /
Hartija i
karton

2.4 30

Plastika 7.4 90
Staklo 1.6 20
Tekstil 2 25
Metali 0.8 10
Opasen otpad / /
Organski 20 250
Guma 0.8 10
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Vkupno
100 1210

Analizirajki za strukturata na
otpadot za sostavot na otpadot koja e
prezentirana vo prethodnata tabela mo`e da
se zaklu~i deka vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, koli~inite na reciklabilnite
materijali : plastika, hartija, staklo i razni
vidovi metali, se relativno mali.

2.Predviduvawa na idnite sostojbi so
upravuvaweto so otpadot

Vrz osnova na podatocite od popisot
izvr{en 2002 godina, stapkata na (prirodniot)
porast na naselenieto (natalitet) vo
op{tina ^e{inovo-Oble{evo e
negativna,odnosno brojot na naselenieto se
namaluva.Migracionoto saldo e isto taka
negativno.

Statisti~ki gledano, brojot na
`itelite e namalen za  406 `iteli vo odnos na
popisot od 1994 godina.Poradi ovoj
podatok,procentot na porast na naselenieto
vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo za slednite
5 godini (2022-2027 planskiot period {to
treba da bide opfaten so ovoj dokument) }e
pretpostavime deka }e iznesuva nula, odnosno
deka brojot na naselenieto }e pretrpi
pozna~ajni pozitivni promeni, {to bi bilo
osnova za zgolemeno generirawe na otpad.
Soglasno so pogore iznesenite pretpostavki,
mo`e da se zaklu~i deka sozdavaweto na otpad
na godi{nonivo }e ostane na sega{nite
koli~ini za periodot koj e opfaten so planot.

Vkupnite koli~ini na otpad koi }e se
sozdadat vo slednite 5 godini, koli~inite na
reciklabilnite frakcii soglasno sostavot na
komunalniot otpad od NPUO se procenuvaat
na :

Frakcija zastapenost % Vkupno

(toni)
Organski 20 250
Drvo / /
Hartija i
karton

3 30

Plastika 7.5 90
Staklo 1.5 20
Tekstil 3 25
Metali 0.5 10
Opasen otpad / /
Izme{an otpad 65 775
Guma / 10

Vkupno
100 1210

Od podatocite prezentirani vo
prethodnata tabela mo`e da se zaklu~i deka
reciklabiranite materijali:plastikata,
hartijata, stakloto, tekstilot i raznite vidovi
metali pretstavuvaat  34% od vkupno
generiraniot otpad. Vo Republika Makedonija
se vr{i otkup na otpadna plastika, razni
vidovi metali, hartija i tekstil, dodeka
stakloto ne se otkupuva.

So cel sogleduvawe na mo`nite prihodi
koi bi se ostvarile so sobirawe, procesirawe i
prodavawe na reciklabilnite materijali od
komunalniot otpad, izvr{ena e procena na
mo`nite prihodi. Bidejki cenite po koi se
otkupuvaat sekundarnite surovini se vo
zavisnost od vidot i kvalitetot na istite
(vidot na hartijata, plastika ili metal), kako i
stepenot na obrabotka (balirani, isprani,
isitneti, separirani po boja i dr.,), koristeni
se prose~ni ceni i toa:

Vid na
surovina

Cena (od-do) Prose~na cena

Hartija I kat.balirana
4.62 den/kg do 2.12
den/kg
neselektirana

2.5 den./kg

Plastika PET, zem.folija
5-8 den./kg

6 den./kg

Metal 4.5 den./kg
debelina <3mm
8 den./kg debelina

6 den./kg
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>6mm
Tekstil Razni vidovi 1-2

den./kg
1 den./kg

Vkupnite mo`ni prihodi po osnov na
sobirawe i proda`ba na reciklabilni
materijali se prika`ani vo slednata tabela:

Frakcija Vkupno
koli~ina
za period
2022-2027
(vo toni)

Edine~na
cena
(prose~na)
den./kg

Vkupno
mo`ni
prihodi

Plastika 489,6 6
2937,6

Hartija 97,9 2,5
244,7

Metal 97,9 6,00
587,4

Tekstil 122,4 1,oo
122,4

Vkupno
denari: 3.892,1

Na godi{no nivo bi mo`elo da se
obezbedi prihod od nad 1.360.000milioni
denari.Bidejki op{tina ^e{inovo-Oble{evo
e ruralna op{tina vo koje skoro site `iteli
`iveat vo ku}i, mo`e da se zaklu~i deka
postojat preduslovi za uspe{no
implementirawe na del od integralnoto
upravuvawe so otpadot, odnosno delot na
povtorna upotreba i reciklirawe na
reciklabilnite materijali.

Sepak koli~inite koi se generiraat vo
op{tinata na godi{no nivo se relativno mali
za da bide isplatlivo nivnoto selektirawe.
Neophodno e da se predvidi ponatamo{na
obrabotka na odredeni vidovi na
reciklabilni materijali (PEL, folii) vo vid
na: balirawe, sortirawe ili seckawe, kako bi
se namalil nivniot obem i bi se obezbedilo
nivno polesno skladirawe.

Benefitite koi bi se ostvarile so
recikliraweto pokraj obezbeduvaweto na
stabilni prihodi i za{tita na ~ovekovata
okolina, bi pridonele i za prodol`uvawe na
vekot na koristewe na lokalnata deponija,
bidejki i od aspekt na volumen i od aspekt na
te`ina zna~itelno bi se namalile i
koli~inite na otpad koi zavr{uvaat na
deponijata.

Dokolku se zadr`i sega{niot na~in na
upravuvawe so otpadot i pritoa ne se prevzemat
merki so koi vo site naseleni mesta, odnosno na
celoto naselenie se ovozmo`i koristewe na
uslugata za podigawe na otpadot,
predviduvawata se deka i ponatamu }e se
sozdavaat golem broj na pomali divi deponii.

Trendovi vo generiraweto na
biorazgradliv otpad

Koli~inite na biorazgradliv otpad koi
se sozdavaat vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo
se relativno mali i ne se identifikuvani
potencijali za zgolemuvawe na naselenieto,
kako i razvojot na zemjodelieto ne poka`uva
nagorna linija vo poslednite godini, nitu pak
ima nekoi pokazateli koi bi indicirale na
zna~ajni promeni vo bliska idnina (promena na
zemjodelskite kulturi, razvoj naprehrambena
industrija i dr. Za o~ekuvawe e deka
koli~inite na ovoj vid otpad i vo sledite
godini }e bidat na sega{noto nivo na
generirawe.

3.Definirawe na celite

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo  vo golem
del e ekolo{ki ~ista `ivotna sredina, koja
raspolaga so golemi resursi i potencijali za
proizvodstvo na zdrava hrana,kako i kapaciteti
od {umi i vodi.

Otpadot, koj ne e soodvetno tretiran
pretstavuva zakana ne samo za `ivotnata
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sredina, tuku e i potencijalna zakana za
zagaduvawe na vodnoto bogatstvo vo
op{tinata.

Spored nacrt Nacionalniot Plan za
Upravuvawe so Otpad definirani se 11
oblasti koi treba da se opfatat za
implementirawe na integrirano upravuvawe
so otpad i toa kako sleduva:

1.Politiki i pravna ramka

2.Institucionalna/organizaciona
ramka

3.^ove~ki resursi/kapacitet

4.Finansirawe/pokrivawe na tro{oci

5.Sovest na nositelite i komunikacija

6.Dostapnost na podatoci/izvestuvawa

7.Izbegnuvawe i namaluvawe na otpad

8.Prerabotka i reciklirawe na otpad

9.Izdvojuvawe, skladirawe, sobirawe i
transport na otpad

10.Tretman i procesirawe na otpad

11.Finalno deponirawe

Iako ovoj plan se odnesuva na dr`avno
nivo, sepak site ovie oblasti se relevantni i
za lokalno nivo, osven prvata oblast koja e
primarna odgovornost na dr`avata, iako
politikite na upravuvawe so otpad treba da se
gradat i na lokalno nivo. No, bidejki
regionalniot pristap e ve}e definiran so
ovoj plan, mo`e da se zaklu~i deka na lokalno
nivo, osobeno kaj pomalite op{tini
nevozmo`no e  da bidat opfateni site
oblasti, pred se poradi nemawe na potreben
kapacitet i od aspekt na finansii i od aspekt
na ~ove~ki resursi.

Soglasno pogore navedenoto se
prepora~uva vklu~uvawe na privaten kapital
vo oblasta na upravuvawe so otpad i toa vo
slednite slu~ai:

(javno privatno partnerstvo-zakonski
mo`nosti)

* ako uslugata ili postrojkata od
oblasta na upravuvawe so otpad ne mo`at da se
obezbedat so kapacitetite i stru~nite znaewa
na lokalnite vlasti;

*ako voveduvaweto na privaten kapital
zna~i verojatno zgolemuvawe na kvalitetot na
uslugite ili na postrojkata;

*ako vklu~uvaweto na privatniot sektor
ovozmo`i pobrzo vklu~uvawe i ostvaruvawe na
uslugata ili postrojkata otkolku {to bi bilo
koga bi se ~ekalo javno finansirawe;

*ako ima podr{ka od korisnicite na
uslugi za voveduvawe na privatniot sektor;

*ako postoi prostor za tendersko
natprevaruvawe pome|u nositelite na uslugi od
privatniot sektor;

*ako ne postojat administrativni ili
pravni pre~ki za vklu~uvawe na privatniot
sektor;

*ako ponuduva~ite na uslugi
obezbeduvaat prostor za podobruvawe i
noviteti.

Sepak, dosega{nite iskustva govorat
deka e potreben regionalen pristap pri
upravuvawe so otpadot so cel da se postigne
finansiska isplatlivost na sistemot, {to e i
najva`en, ako ne i edinstven uslov za
zainteresiranost na privatniot kapital za
investirawe.
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Site ovie preporaki govorat deka eden
od na~inite za postignuvawe na dadenite celi
e vklu~uvawe na privatniot kapital vo
javnite uslugi na sobirawe, transport,
recikla`a i deponirawe na komunalen otpad.

Dokumentot na Obedinetite Nacii
Agenda 21 vo koja upravuvaweto so otpadot e
elaborirano  vo posebno poglavje, definira
odr`liv na~in na upravuvawe so otpadot koj
vsu{nost e i ekolo{ki najprifatliviot
na~in na upravuvawe so otpadot.

Soglasno preporakite od NPUO i
Agenda 21 osnovnata cel na ovaa plan i
programa e:

Voveduvawe na integralno upravuvawe
so cvrstiot otpad na celata teritorija na
op{tina ^e{inovo-Oble{evo

4.Stimulativni merki za namaluvawe i
za izbegnuvawe na sozdavaweto na otpadot,
negovo povtorno koristewe, reciklirawe ili
koristewe kako izvor na energija

Integralnoto upravuvawe so otpadot
pretstavuva kompleksen na~in na upravuvawe
so otpadot i istiot e najprifatliv od aspekt
na za{tita na `ivotnata sredina. Ovoj na~in
na upravuvawe gi opfa}a merkite za
namaluvawe i izbegnuvawe na sozdavawe na
otpadot, selektiraweto na otpadot na mestoto
na nastanuvawe, negovo podignuvawe,
transport, reciklirawe, povtorna upotreba i
deponirawe na frakciite koi ne mo`at da se
recikliraat, vo soodvetni deponii. Od aspekt
na za{tita na `ivotnata sredina na slika br.1
prika`ana e piramidata za najprifatlivite
na~ini na tretirawe na otpadot.

Najprifatlivo

Slika 1

Bidejki vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo dominanten otpad koj se sozdava e
komunalniot cvrst otpad od doma}instvata,
stimulativnite merki za realizacija na
integralnoto upravuvawe so otpadot treba da
bidat naso~eni kon principot na "zagaduva~ot
pla}a". Odnosno promena na na~inot na naplata
za uslugata za podignuvawe na otpadot koj ne e
reciklabilen. Postojniot na~in na pau{alna
naplata, treba da se promeni vo naplata na
uslugata na podigawe na otpad po koli~ina
(volumen) ili te`ina na podignat otpad. Kako
eden od na~inite za namaluvawe na
generiraweto na otpadot, osobeno vo odnos
nanaselenieto koe vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo i e najgolem generator na otpad, se
prepora~uva da se vovedat edukativni i
stimulativni merki so procentualno
namaluvawe na cenata za sobirawe na otpad za
onie lica koi vr{at selekcija na otpadot.

Koj vid na stimulacija }e se usvoi treba
da bide definirano vrz osnova na izvr{eno
sogleduvawe na odr`livosta na sekoj od
notiranite merki, odnosno da se izvr{i
multikriteriumska analiza koja pokraj
finansiskata odr`livost preku analiza na
tro{oci za transport na otpad bez sistem na
selekcija i so voveden sistem, no so namaleni
transportni tro{oci, }e gi sogleda i
ekonomskite benefiti i za{titata na
`ivotnata sredina.

IzbeIzbegnуvawe

Prevencija

Povtorno koristewe

Reciklirawe

Gorewe (so iskoristuvawe na energijata-inseneracija)

Deponirawe

Odlagawe na deponii
(visok ekolo{ki rizik,neprifatlivo)

Otvorawe, obi~no gorewe
(visok ekolo{ki rizik,neprifatlivo )
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Ekonomsko-finansiskite instrumenti
za namaluvawe na biorazgradliviot otpad ili
drugiot vid otpad, kako {to bi bil posebna
taksa za deponirawe na reciklabilen otpad,
mo`e da se sprovedat samo na dr`avno nivo.

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo preku
definirawe na politika za voveduvawe na
integralnoto upravuvawe so otpadot, bitno }e
vlijae vrz stimuliraweto na izbegnuvaweto na
generirawe na otpad, povtorna upotreba,
primarno selektirawe i reciklirawe na
frakciite na otpadot koi se pogodni za
reciklirawe.

Uspe{nosta na voveduvawe na
integralnoto upravuvawe so otpadot, a
osobeno selektiraweto na otpadot e vo golema
zavisnost od pravilnoto u~estvo na lokalnoto
naselenie vo ovie aktivnosti.Poradi ova e
neophodno aktivirawe na nevladiniot sektor
koj bi trebalo da u~estvuva vo planiraweto,
organiziraweto i realizacijata na
celokupniot sistem.

Integralnoto upravuvawe so otpadot
mo`e da se implementira na pove}e na~ini i
toa:

1.Implementiraweto da se izvr{i
celosno od strana na op{tinskoto javno
komunalno pretprijatie;

2.Celosna organizacija na
selektirawe, transport i reciklirawe na
otpad na privatniot sektor (dogovor za uslugi,
koncesija);

3.Javno Privatno Partnerstvo.

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e od
pomalite op{tini po broj na naselenie, vo
Republika Makedonija. Koli~inite na
generiran otpad na godi{no nivo se relativno
mali i treba da se notira deka voveduvaweto
na integralnoto upravuvawe so otpad treba da

bide izvedeno na regionalno nivo. Sepak
opredelba na op{tina ^e{inovo-Oble{evo e
da se vovedat osnovnite elementi na
sovremenoto upravuvawe so otpadot, a so
implementirawe na regionalnoto upravuvawe
so otpad }e se zaokru`i celiot proces na
sovremeno upravuvawe so otpadot.

5.Na~ini na otstranuvawe i deponirawe
na otpadot

Deponiraweto na otpadot se vr{i na t.n.
op{tinska deponija koja e locirana vo blizina
na nas.mesto Teranci, na koi oficijalno
deponiraweto na otpadot zapo~nalo vo
2000/2001 godina. Dosega spored procenkite,
deponiran e 408 toni otpad.Deponiraweto na
komunalniot otpad vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo se vr{i so isfrlawe na komunalniot
otpad na op{tinskata deponija, bez nikkvi
sanitarno infrastrukturni merki. O~igledno e
deka postojniot na`in na deponirawe na
otpadot ne e vo soglasnost so zakonskite
obvrski za za{tita na `ivotnata sredina okolu
lociranata deponija, isto taka postoi golem
rizik od zagaduvawe i na podzemnite i
povr{inskite vodi od zagaduva~ki materii
proizlezeni od raboteweto na deponijata, koi
slobodno navleguvaat vo site mediumi na
`ivotnata sredina.

Spored NPUO op{tina ^e{inovo-
Oble{evo e vo  Isto~niot region, odnosno so
ovoj plan predvideno e da deponiraweto na
otpadot se vr{i vo regionalnata deponija, {to
zna~i deka problemite koi proizleguvaat od
rabotewe na op{tinskitedivi deponii treba da
se nadminat.

6.Definirawe na indikatorite preku
koi }e se sledi realizacijata na planot i
programata

Indikatori za sledewe na realizacijata
na aktivnostite koi se predvideni za
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ostvaruvawe na osnovnata cel, a toa se:
namaluvawe na generiraweto na otpadot,
voveduvawe na reciklirawe i povtorna
upotreba na otpadot,soodvetno deponirawe i
tretirawe na otpadot i pokrivawe na celoto
naselenie so uslugata za podignuvawe na
otpadot, odnosno indikatori za sledewe i
monitoring   na ostvaruvawe na planot i
programata, voglavno treba da bidat bazirani
na popolnuvawe na formularite za
identifikacija i transport na otpad, kako i
so popolnuvawe na godi{nite izve{tai za
upravuvawe so otpad. Neophodno e  po~etnite
vrednosti na indikatorite da bidat
determinirani.Site ovie dokumenti se del od
podzakonski akt. Pravilnik za formata i
sodr`inata na dnevnikot za evidencija za
postapuvawe so otpad, formata i sodr`inata
na formularite za transport i
identifikacija na otpadot i formata i
sodr`inata na obrascite za godi{nite
izve{tai za postapuvawe so otpad (Sl.vesnik
na RM br.8/2006) i pretstavuvaat obvrska za
pretprijatijata koi upravuvaat so otpad kako
i za op{tinskite vlasti.

Preku ovie instrumenti vo sekoj
moment }e se sogleduva realnata pretstava za
ostvaruvawe na planot i programata, kako od
strana na lokalnite vlasti, taka i od strana
na drugi zainteresirani strani.

Vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo ne
postojat industriski kapaciteti koi godi{no
sozdavaat pove}e od 500 toni neopasen otpad
ili pove}e od 200 kg. opasen otpad, {to zna~i
deka nema industriski kapaciteti koi bi bile
obvrzani da izrabotuvaat planovi za
upravuvawe so otpad i da dostavuvaat godi{ni
izve{tai do M@SPP za opasen otpad.
Gradona~alnikot e dol`en da dostavuva
godi{en konsolidiran izve{taj za sostojbite
vo upravuvaweto so neopasniot otpad vo
op{tina ^e{inovo-Oble{evo do M@SPP

najkasno do mesec mart vo tekovnata, za
prethodnata godina.

7.Analiza i predlog za najsoodveten
na~in na upravuvawe so otpad

Soglasno definiranata cel za
implementirawe na integralnoto upravuvawe
so otpadot kako najsoodveten na~in na
upravuvawe so otpadot, analizite i predlogot
se odnesuvaat na najsoodveten na~in na
implementirawe na ovoj vid na upravuvawe.
Na~inot na implementirawe, odnosno modelot
na integralnoto upravuvawe so otpadot koj se
predlaga da se implementira vo op{tina
^e{inovo-Oble{evo, pred se treba da zavisi od
realnite mo`nosti za implementacija na vaka
krupno ostavena zada~a. Analizite na
kapacitetite na op{tina ^e{inovo-Oble{evo
poka`uvaat deka op{tina ^e{inovo-Oble{evo
raspolaga so limitirani kapaciteti, i toa kako
institucionalni, organizaciski, finansiski,
tehni~ki, taka i kvalifikuvani ~ove~ki
resursi. Ova e eden od klu~nite faktori vo
definirawe na predlogot za na~inot na
implementirawe na soodvetniot na~in na
upravuvawe so otpadot vo op{tinata
^e{inovo-Oble{evo, koj }e ovozmo`i i }e gi
zadovoli osnovnite kriteriumi za bezbedno
upravuvawe so otpadot koi se definirani vo
NPUO i }e soodvetstvuva so barawata na EU
direktivite vo oblasta na za{tita na
`ivotnata sredina od negativnite vlijanija na
otpadot.

Aktivnostite koi treba da se prevzemat
za da se vospostavi nov sistem na upravuvawe so
otpad se:

* Namaluvawe na generiraweto na
otpadot;

* Voveduvawe na reciklirawe i
povtorna upotreba na otpadot ;
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* Soodvetno deponirawe i tretirawe
na otpadot;

* Pokrivawe na celoto naselenie so
uslugata za podigawe na otpadot;

Najsoodveten i ekonomski opravdan
na~in, soglasno NPUO, a i so ogled na
realnite mo`nosti na op{tina ^e{inovo-
Oble{evo, za realizacija na ovie aktivnosti
e regionalniot pristap vo upravuvaweto so
otpadot.

Sepak vo ramkite na planskiot period
potrebno e da se realiziraat del od ovie  celi
koi se vo ramkite na kapacitetite na op{tina
^e{inovo-Oble{evo, a toa se:

* Podobruvawe na rabotata na
op{tinskata deponija;

* Zgolemuvawe na opfatot na
naselenieto so uslugata za podignuvawe na
smetot;

* Voveduvawe na sistem za primarna
selekcija na otpad.

*  Edukacija na naselenieto-
podignuvawe na sovesta na povisoko nivo

Direktivite na EU se vodi~ za
vospostavuvawe na nasoodveten na~in na
upravuvawe so otpad. Vo niv se bara
celokupnoto upravuvawe so otpad da bide
bezbedno za zdravjeto na ~ovekot i za
`ivotnata sredina. Vrz osnova na
pogorespomnatite generalni pravci za
dostignuvawe na minimalno nivo na
usoglasenost so ovie direktivi, potrebni se
slednite aktivnosti dadeni za period od {est
godini:

* regionalno re{avawe na sistemot za
upravuvawe so otpad;

* kalkulirawe na site tro{oci
sozdadeni pri upravuvaweto so otpad pri
formiraweto na cenata na uslugata;

* podigawe na stepenot na naplata od
doma}instvata, industrijata i instituciite;

* postepeno voveduvawe na nova praksa
za deponirawe na otpadot na postojnata
op{tinska deponija (edukacija);

* postepeno voveduvawe na selekcija na
komunalniot otpad na mestoto na sozdavawe
(doma}instva, industrija i institucii)
(edukacija);

* voveduvawe na javni kampawi
(edukacija)  za selektirawe na otpad i
kompostirawe;

Voveduvawe na recikliraweto , zna~i
pred se voveduvawe na selekcija na otpadot ,
odnosno odvojuvawe na reciklabilnite otpadni
materijali od otpadot koi e mo`no da bidat
procesirani, preraboteni ili povtorno
upotrebeni. Postojat pove}e na~ini na
selekcija koi  denes se primenuvaat vo zemjite
koi se orientirani kon ovoj na~in na
iskoristuvawe na otpadot.Koncepciski,
selekcija mo`e da se vr{i na slednite na~ini:

1. Selekcija na otpadot vo posebni
fabriki za prerabotka na otpadot, vo koi se
vr{i izdvojuvawe na reciklabilnite frakcii
od otpadot , koj vo pogonite se nosi izme{ano.

2. So voveduvawe na primarna selekcija
na otpadot, odnosno selektirawe na otpadot na
mestoto na nastanuvawe, (vo domovite,
industriskite objekti i dr.).

Soglasno iskustvata od drugite zemji,
kako i nasokite definirani vo evropskite
direktivi, voveduvaweto na primarnata
selekcija e oceneto kako edinstven prifatliv
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na~in na selekcija koj ovozmo`uva bezbedno
tretirawe na otpadot.

Od tehni~ki aspekt primarnata
selekcija mo`e da se izvede preku voveduvawe
na sistem na primarna selekcija vo mestoto na
nastanuvawe na otpadot (doma}instva i
industrija) ili pak so voveduvawa na t.n.
"recikla`ni ostrovi", locirani na edna ili
pove}e lokacii vo naselenite mesta, vo koj
naselenieto bi go selektiralo otpadot vo
posebni sadovi so pogolem kapacitet za sekoj
od reciklabilnite materijali (plastika,
hartija, staklo, metal ) ili kombinacija od
dvata na~ina.

Primarnata selekcija na mestoto na
nastanuvawe na otpadot (doma}instva i
industrija) mo`e da se vovede so prvi~na
selekcija na otpadot na dva dela, odnosno
neophodno e da sekoe doma}instvo, trgovski
ili industriski kapacitet go dvoi otpadot vo
dva sada i toa za selektirawe na vla`en
(biorazgradliv) otpad, a drugiot za suv otpad
(plastika, metal, tekstil i hartija).
Po~etniot na~in na voveduvawe na
primarnata selekcija bara i dopolnitelno
doselektirawe na materijalite vo objekt koj
}e ovozmo`i doselektirawe na materijalot po
vid, boja i kvalitet. Ovoj sistem ponatamu bi
se razvival so voveduvawe na poselektivna
selekcija na otpadot, odnosno za sekoj vid na
reciklabilen materijal bi imalo poseben sad,
so {to postepeno bi se namalila potrebata od
doselekcija na materijalot.

Treba da se notira deka naj~esto se
upotrebuva opcijata koja e kombinacija od
prethodnite navedeni sistemi. Ovoj
kombiniran sistem obi~no se koristi vo
naseleni mesta vo koi ima i individualni i
kolektivni objekti za `iveewe.

So voveduvawe na selekcijata voedno }e
bide opfaten i biorazgradliviot otpad i }e

se vovede soodveten tretman za istiot, {to e
uslov od EU direktivite koi obvrzuva na
postepeno namaluvawe na koli~inite na
deponiran biorazgradliv otpad.

Za site na~ini na primarna selekcija
potrebno e da se obezbedi prostor za osnovno
procesirawe na materijalot, so cel negovo
kompaktirawe,seckawe,miewe i dr.,so {to bi se
namalile tro{ocite za transport do mestoto za
otkup na reciklabilni materijali i bi se
zgolemila vrednosta na materijalite.

Od presudno zna~ewe za uspe{na
implementacija na primarnata selekcija na
reciklabilnite materijali e u~estvoto na
naselenieto vo ovoj sistem. Poradi toa
neophodno e podignuvawe na javnata svest za
benefitite od selektiraweto na otpadot, za
{to e neophodna mediumska kampawa.Za
komercijalnite objekti, primarnoto
selektirawe na otpadot mo`e da se organizira
kako bilo koja druga rabotna zada~a bidej}i
ve}e prethodno e vospostaven najop{tiot
sistem na upravuvawe.

Iako koli~inite na organski otpad se
relativno mali, soglasno evropskite
direktivi,kako i pozitivnite zakonski
regulativi, neophodno e prevzemawe na merki
koi }e gi namalat koli~inite na organski otpad
koj zavr{uva na deponija. Regionalniot pristap
kon re{avawe na ova pra{awe e edinstven koj
ovozmo`uva odr`livost na sistemot.

Kako najoptimalno re{enie za
tretirawe na organskiot otpad se izdvojuva
kompostiraweto. Treba da se napomene deka
kompostiraweto treba da se vr{i na na~in koj
}e ovozmo`i dobivawe na visoko kvaliteten
kompost koj }e mo`e da se koristi vo
zemjodelieto. Kompostot koj e dobien od
kompostirawe na me{an komunalen organski
otpad e so slab kvalitet i e rizi~en od aspekt
na negoviot sostav. Ova pred se e poradi
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kompostirawe na organskiot otpad od
`ivotinsko poteklo. Kompostot dobien od
ovoj vid na otpad mo`e da se koristi samo vo
cve}arstvoto ili za remedijacija na
postojnite deponii.Kompostot dobien od t.n.
"zelen otpad" , odnosno organski otpad od
rastitelno poteklo, e soodveten za upotreba
vo zemjodelieto, a vo zavisnost od sostavot na
kompostot(prisustvo na te{ki metali) i za
proizvodstvo na biohrana.

Prepora~ana tehnologija za
kompostirawe

Za op{tina ^e{inovo-Oble{evo
prepora~livo e da se odbere tehnologija na
doma{no kompostirawe ili t.n. aeriran kup za
kompostirawe ili pak kompostirawe vo mali
sadovi dizajnirani za kompostirawe na mali
koli~estva na organski otpad.

Preporaki za aktivnosti koi treba da
se prevzemat od op{tina ^e{inovo-Oble{evo
za uspe{no voveduvawe na kompostiraweto:

 Javna kampawa za benefitite od
kompostiraweto naso~ena kon
naselenieto

 Realizacija na pilot proekt za
kompostirawe

8.Definirawe na akcii odnosno
proekti so koi bi se realizirale
predvidenite aktivnosti so izvr{ena
prioretizacija

Sogalsno prepora~aniot na~in na
upravuvawe so otpadot koj e determiniran vo
prethodnata to~ka definirani se akciite koi
treba da se realiziraat vo sledniot
{estgodi{en period. Akciite koi se
predlo`eni se planirani soglasno realnite
mo`nosti na op[tina ^e{inovo-Oble{evo,

kako od finansiski, tehni~ki aspekt, a pri toa
zemaj}i gi vo predvid barawata {to
proizleguvaat od EU direktivite. Rizicite koi
se identifikuvani pred se se odnesuvaat na
finansiskite mo`nosti na op{tinata kako i
limitiranite mo`ni izvori na finansirawe na
ovie akcii. Realizacijata na akciite vo golema
mera }e zavisi od sposobnosta na samaat
op{tina postepeno i vo sorabotka so
naselenieto, vo fazi da planira i da se spravi
so ovaa problematika. Ograni~uva~ki faktori
koi vlijaat vrz realizacija na akciite se vo
potrebniot regionalen pristap vo re{avawe na
problemite so upravuvaweto so otpadot, {to e
vo direktna zavisnost od raspolo`enieto na
lokalnite samoupravi vo regionot za
realizacija, odnosno implementirawe na
integralnoto upravuvawe so komunalniot cvrst
otpad.

9.Sogleduvawe na javnoto mislewe od
aspekt na voveduvawe na soodvetno upravuvawe
so otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo i
definirawe na cenata na uslugata

Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e
ruralna op{tina vo koja
sobiraweto,transportiraweto, odveduvaweto i
deponiraweto na komunalniot cvrst otpad od
del od doma}instvata i trgovskite objekti,
zapo~na vo 2000-2001. Javnoto mislewe od aspekt
na voveduvawe na ovaa komunalna usluga e
pozitivno i zainteresiranosta na naselenieto
za koristewe na ovoj vid na usluga e relativno
golema. Bidej}i glaven prioritet na op{tina
^e{inovo-Oble{evo e zgolemuvawe na
pokrienosta na naselenieto i domakinstvata so
ovaa komunalna usluga,sogleduvawata napraveni
od strana na op{tinata se deka pogolemiot del
na naselenieto e soglasno ili so pozitivno
mislewe- odobruvawe vo odnos na planovite na
op{tinata za pro{iruvawe na opfatot za
sobirawe i transport na otpadot.
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Vo odnos na voveduvawe na soodvetno
upravuvawe so otpadot vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo definiraweto na javnoto mislewe
e limitirano od poznavawata na naselenieto
od pridobivkite, odnosno benefitite koi bi
se ostvarile so soodvetno upravuvawe.Dali }e
imame pozitivno ili negativno javno mislewe
vo golema zavisnost e od visinata na tarifite
koi bi trebalo da se platat so voveduvawe na
soodveten na~in na upravuvawe so otpadot.
Postojnata tarifa e relativno mala i ne gi
pokriva realno napravenite tro{oci od
strana na Javnoto Pretprijatie.Vo ramkite na
planiranata izrabotka na regionalna studija,
kako i planiranata studija za op{tina
^e{inovo-Oble{evo treba da se definira
visinata na tarifata, pri toa da se zeme vo
predvid dostapnosta na istata od strana na
naselenieto (1,5 % od prihodite od edno
doma}instvo).

Neophodno e sproveduvawe na javna
kampawa za uspe{no implementirawe na
predlo`enite akcii.

10.Zada~i, aktivnosti i visina na
sredstva koi bi se koristele za periodot od
2022 god., do 2026 godina.

2022 godina

Red.
br.

ZADA^
I

AKTIVN
OSTI

Fin.sre
dstva

Izvor
na
fin.sre
dstva

1. Voveduva
we na
sistem za
sobirawe
na otpad
na celata
teritori
ja na
op{tina
ta

Nabavka
na sadovi
za
sobirawe
na otpadot

5000
evra

Buxet
na
op{tin
ata

2. Kampawa
kaj
naseleni

Edukacija
na
naselenie

1000
evra

Donator
i

eto za
komposti
rawe na
otpadot

to

3. Podobru
vawe na
upravuva
we so
op{tins
kata
deponija

Ograduvaw
e na
deponijata

2000
evra

Buxet
na
op{tin
ata

Vkupno
tro{oci

8000
evra

2023 godina

Red.
br.

ZADA^
I

AKTIVN
OSTI

Fin.sred
stva

Izvor na
fin.sred
stva

1. Regional
en
pristap
vo
upravuva
weto so
otpad

Organizac
isko
prisposobu
vawe na
JPKD
Oble{evo
kon
zgolemen
opseg na
rabota

5000
evra

Program
a od
M@SP
P

2. Podigaw
e na
javnata
svest

Edukacija
na
naseleniet
o

500 evra Donator
i

3. Podobru
vawe na
upravuva
we so
op{tins
kata
deponija

Ograduvaw
e na
deponijata

2000
evra

Buxet na
op{tina
ta

Vkupno
tro{oci

7500
evra

2024 godina

Red.
br.

ZADA^
I

AKTIVN
OSTI

Fin.sred
stva

Izvor na
fin.sred
stva

1. Izrabot
ka na
studija
za

Voveduvaw
e na
povtorna
upotreba i

5000
evra

Program
a od
M@SP
P
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tehnolo
{ki
re{enija
za
upravuva
we  so
otpad

reciklira
we na
reciklabi
len otpad

2. Podigaw
e na
javnata
svest

Edukacija
na
naseleniet
o

500 evra Donator
i

3. Podobru
vawe na
upravuva
we so
op{tins
kata
deponija,
~istewe
na divi
deponii

Ograduvaw
e na
deponijata,
~istewe i
otstranuva
we na divi
deponii

3000
evra

Buxet na
op{tina
ta

Vkupno
tro{oci

8500
evra

2025 godina

Red.
br.

ZADA^I AKTIVN
OSTI

Fin.sre
dstva

Izvor
na
fin.sre
dstva

1. Nabavka
na
kontejner
i i kanti
za
reciklira
we na
otpadot

Organiza
cisko
prisposob
uvawe na
JPKD kon
zgolemen
opseg na
rabota

10000
evra

Progra
ma od
M@SP
P

2. Podigawe
na javnata
svest

Edukacija
na
naselenie
to

500 evra Donato
ri

3. Implemen
tacija i
monitori
ng

Edukacija
na
naselenie
to za
reciklira
we na
otpadot

500 evra Buxet
na
op{tin
ata

Vkupno
tro{oci

11000
evra

2026 godina

Red.
br.

ZADA^I AKTIVN
OSTI

Fin.sre
dstva

Izvor
na
fin.sre
dstva

1. Kampawe
kaj
naselenie
to za
komposti
rawe na
otpadot i
iskoristu
vawe na
komposto
t

Pribiraw
e na
ponudi za
izbor na
izgotvuva~
na
studijata

5000
evra

Program
a od
M@SP
P

2. Podigawe
na javnata
svest

Edukacija
na
naseleniet
o

500 evra Donator
i

3. Definir
awe na
mesto za
odlagawe
na
inertnio
t otpad

Ograduvaw
e na mesta
koi }e
bidat
opredelen
i za
odlagawe
na
inertniot
otpad

3000
evra

Buxet na
op{tina
ta

Vkupno
tro{oci

8500
evra

Red.
br.

ZADA^
I

AKTIVN
OSTI

Fin.sred
stva

Izvor
na
fin.sred
stva

1. Monitor
ing i
sledewe
na
sostojbit
e vo
delot na
komposti
rawe na
otpadot

Popolnuva
we na
formulari
so
izve{taj
za
sprovedeni
te
aktivnosti

3000
evra

Program
a od
M@SP
P

2. Nabavka
na
kontejner
i i kanti
za

Edukacija
na
naseleniet
o

15000
evra

Buxet na
op{tina
ta
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reciklir
awe na
otpad

3. Monitor
ing i
sledewe
na
sostojbit
e vo
delot na
reciklir
awe na
otpadot

Popolnuva
we na
formulari
so
izve{taj
za
sprovedeni
te
aktivnosti

3000
evra

Buxet na
op{tina
ta

Vkupno
tro{oci

21000
evra

11.Identifikuvawe na mo`nite finansiski
izvori za implementirawe na planot i
programata

Finansiraweto na akciite koi se
predvideni so ovoj plan e eden od glavnite
rizici za negovo realizirawe vo planskiot
period. Definiraweto na mo`nite izvori e
prilo`eno vo prethodnata tabela. Treba da se
potencira deka vo osnova kapitalnite
investicii poradi svojata golemina
voobi~aeno se finansiraat od dva ili pove}e
izvori.Iako investiciite koi se potrebni za
realizacija na akciite vo op{tina ^e{inovo-
Oble{evo se relativno mali, sepak se golemo
optovaruvawe za op{tinskiot buxet i za
Javnoto Komunalno Pretprijatie.
Ekonomskiot kapacitet na op{tina
^e{inovo-Oble{evo ne dozvoluva
izdvojuvawe na golemi op{tinski sredstva za
realizacija na planiranite akcii, a
mo`nosta za finansirawe preku samopridones
e mala, pred se poradi malite prihodi na
pogolemiot del od naselenieto (socio-
ekonomskata sostojba na naselenieto vo
op{tinata).

Finansiraweto na kapitalni
investicii e mo`no od slednive izvori:

 Op{tinski buxet

 Javno Komunalno Pretprijatie

 U~estvo na privatniot sektor preku
raznite vidovi na negovo
vklu~uvawe(Javno-Privatno
partnerstvo,koncesii)

 Dolgoro~ni zaemi od strana na
komercijalni finansiski institucii

 Dolgoro~ni zaemi od strana na
me|unarodni finansiski
institucii(Evropska banka za obnova i
razvoj,Svetska banka, i dr)

 Dolgoro~ni krediti od bilateralni
izvori(Germanska banka za obnova i dr)

 Transferi od dr`avniot buxet

 Programa na M@SPP

 Grantovi od Instrumentot za
predpristapna pomo{-IPA,za zemjite
kandidati za ~lenstvo vo EU

Dodeka finansiraweto na kapitalnite
investicii mo`e da se obezbedi od pove}e
izvori, samoto odr`uvawe, odnosno pokrivawe
na operativnite tro{oci na sistemot za
integralno upravuvawe so komunalniot cvrst
otpad mo`e da se pokriva samo od naplata na
definiranata tarifa za ovoj vid na usluga i od
drugite prihodi ostvareni od ovaa
dejnost(proda`ba na reciklabilni materijali
i sl.)

Бр.08-577/1                                     Совет на
16.03.2022 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),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Годишната Програма за управување со
отпад за 2022

1.Ја  прогласувам Годишната
Програма за управување со отпад за 2022,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.03.2022 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.09-579/1                   Општина Чешиново-Облешево
16.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управување со отпад за 2022 година

ВОВЕД

Остварување на целите кои се
дефинирани со планот за управување со
отпадот во општина Чешиново-Облешево во
периодот 2022-2026 година, а кои се
однесуваат кон надминување на тековните
проблеми со отпадот и воведување на
соодветен начин на управување со отпадот
бара широк обем на акции кои ќе треба да
бидат превземени во текот на планскиот
период. Со оглед на тоа дека се работи за
релативно краток период од 5 (пет) години,
акциите кои ќе се превземат како и мерките
кои ќе се спроведат треба да поттикнат итни
подобрувања на постојната сисуација со
управувањето со отпадот  или да бидат

основа за акциите кои би се превзеле подоцна.

При дефинирање на активностите кои се
планираат да се превземат во 2022 година
најтешкиот елемент ќе биде да се издвојат
приоритетите и да се прилагодат на реалните
можности во општината. Треба да се напомене
дека тековните суб стандардни услови и пракса
во управувањето со отпадот се голема пречка
во приближувањето кон европските директиви
од оваа област , како и задоволување на
барањата на законските регулативи.

Програмата за 2022 година е
организирана согласно претходно дефинирани
плански цели и плански акции и истата
претставува имплементациона програма за
реализација на планот со чија реализација се
очекува значајно подобрување на
управувањето со отпадот на крајот од
планскиот период. Програмата за управување
со отпадот во Општина Чешиново-Облешево е
изработена согласно членовите 18, 19 и 21 од
Законот за управување со отпад.

ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА

Стратегиска цел бр. 1

Воведување на систем за собирање на
отпад на дел зголемен за 10% - 20% од
територијата на општина Чешиново-
Облешево

Основен услов за соодветно
управување на комуналниот, цврст отпад е
целосната покриеност на територијата и
населението во општина Чешиново-Облешево
со услугата за собирање, транспорт и
депонирање на овој вид отпад. Поради тоа како
главен приоритет за општина Чешиново-
Облешево е дефинирана оваа цел.
Опфатеноста на населението со услугата за
собирање на отпадот изнесува околу 70%, а
опфатеноста на домаќинствата околу 62,8%.
Од аспект на јавното мислење за оваа
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активност согледувањата на општината се
дека постои заинтересираност за вклучување
на нови домаќинства од населените места кои
не се офатени во постојниот систем на
собирање и транспорт на отпадот. Сегашната
состојба во однос на покриеноста со овој вид
на комунална услуга е: опфатеност на
населението 70%, офатеност на
домаќинствата 62,8%.

Дефинирана акција за 2022
година е да се постигне покриеност на
80-85% од населението

Согласно податоците добиени од ЈПКД
„Облешево“ во моментов со оваа комунална
услуга се покриени 1715 субјекти или околу
4500 жители.

Планирано е зголемување на офатот
за околу 10% или на крајот од годината
офатеноста да изнесува вкупно 100% од
населението. Тоа значи кон постојниот систем
да се приклучи барем уште едно населено
место кое не е опфатено со услугата за
собирање на смет, односно нови 50-100
донаќинства или околу 300 жители.

Искуствата и тековните практики при
реализирање на ваква активност покажуваат
дека првите садови за собирање на отпадот
треба да бидат набавени од страна на ЈПКД
„Облешево“ и да се поделат на
нововклучените домаќинства а доколку дојде
до нивно оштетување или кражба, штетата да
биде надоместена од страна на корисниците.

Стратегиска цел бр.2 и бр.3

Регионален прсистап во
управувањето со отпад за Источен
регион – дефиниран во НПУО

Општина Чешиново-Облешево, дел
од регионалниот систем за управување
со отпад

Регионалниот пристап во решавање на
управувањето со отпад, според НПУО е
единствен начин за создавање на одржлив
систем за управување со отпадот.
Дефинираните приоритети на државно ниво од
аспект на заштитата на животната средина се
решавање на управувањето со комуналниот
цвртст отпад и решавање на проблемот со
нетретирање на отпадните комунални води.
Како прв чекор за реализација на оваа
стратешка цел во 2014 година беше
изработена Физибилити студија за регионално
управување со отпад за Источниот регион.

Дефинирана акција за 2022 година е:

Учество на општината во изработка
на план за регионално управување со отпад

За реализација на оваа цел потребно е
да се вложат максимални напори кои пред се
треба да бидат насочени кон донесување на
одлуки за учество на секоја  од општините кои
припаѓаат на регионот и кон реализација на тие
одлуки.

Стратегиска цел бр.4

Воведување на повторна употреба
и рециклирање на рециклабен отпад

Иако регионалниот пристап е
дефиниран како единствено решение за
управување со отпадот секоја општина треба
да направи почетни чекори во воведувањето на
повторна употреба и рециклирање на
рециклабниот отпад. Во периодот кој следува
треба  се превземат мерки за решавање на
оваа цел.

Дефинирана акција за 2022 година

Изработка на Студија за техничко
решение на ниво на општина
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Со оваа Студуија би се дефинирале
локациите, потребната опрема и потребниот
персонал за реализација на оваа стратегиска
цел и би се изработил подетален план во
фазно воведување на примарната селекција,
собирање, транспорт, процесирање и
продажба на рециклабните материјали.

Стратегиска цел бр.5

Соодветен третман на
боиразградливиот отпад

За 2022 година се предвидени
следните активности за реализација на оваа
цел:

-капања кај населението за
компостирање на отпадот и искористување на
компосот.

Стратегиска цел бр.6

Затварање на општинската
депонија Буќески дол

Постојниот начин на депонирање на
отпадот едвај ги задоволува и основните
најелементарни стандарди за депонирање. Во
теркот на 2014 година се изврши оградување
на депонијата. Исто така во текот на
2021/2022 година се изврши средување и
набивање на слоеви на отпадот на
депонијата.

Согласно донесената одлука за
затварање на општинската депонија во текот
на 2022 година ќе бидат превземени следните
акции:

 Машинско средување на депонијата
 Машинско набивање
 Покривање со земја и тампонски

материјал и повторно машинско
набивање

Согласно плановите за регионално
управување со отпад за оваа година е
предвидено напуштање и затворање на
депонијата што значи нејзина комплетна
санација и уредување на просторот, за
што е и склучен и договор со фирма-
изведувач. Со ова се предвидува
собраниот комунален отпад да се
депонира на градската депонија во
Кочани.

Стратегиска цел бр.7

Подигање на јавната свест кај
населението

Реализацијата на активноста за зголемување
на опфатот на населението со услугата за
собирање, подигнување и транспорт на
цврстиот комунален отпад е во зависност од
учеството на населението. Предвидено е да се
пристапи кон реализација на наведената
активност, да се спроведе капмања за
подигање на јавната свест за користење на овој
вид на услуга.

Со цел успешна реализација на оваа акција во
2022 година ќе се спроведе кампања за
воведување на услугата за подигање,
транспорт и депонирање на отпадот.

Акцијата ќе биде реализирана преку
следните активности:

 Припрема на кампањата
 Спроведување на капмањата
 Анализа на остварени резултати

Стратегиска цел бр.8

Имплементација, мониторинг
и информирање

Изработката на Програмата за
управување со отпад за 2022 година
претставува почетна фаза на еден долгорочен
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процес за воведување на интегралното
управување со отпадот. Во текот на овој
плански период може да се очекува потребите
и околностите поврзани со управувањето со
отпад да се променат, поради што ќе биде
потребно Програмата да биде предмет на
континуиран мониторинг и контрола како и да
постои континуирано информирање за
реализација на Програмата.

Континуираниот мониторинг ќе
овозможи реално согледување на
постигнатите резултати, односно ќе осигури
дека целите, акциите и мерките предвидени
за реализација на Програмата сеуште се
валидни.

Во согласност со Закон, за спроведување на
активностите редовно ќе биде информирано
Министерството за животна средина и
просторно планирање.

Акции планирани во 2022 година

Пополнување на формулари од страна
на сите учесници во управување со отпад

Следење на индикаторите

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Со финансиска поддршка од
Швајцарската агенција во 2012 година се
имплементира проектот Форуми во
заедницата „ Зајакнување на капацитетите на
Јавното Претпријатие„ преку кој проект е
набавено возило за изнесување на сметот и
1000 канти за отпад со што се подобрија
услугите во делот на собирање на отпадот.

Планирани активности во 2022 година

Дефин
ирана
цел

Планир
ани
акции за
2021
година

Активнос
ти

Трошо
ци

Можни
извори на
финансир
ање

Индик
атори

- - -Анализа 5000 -МЖСПП % на

Воведу
вање
на
систем
за
собира
ње на
отпад
на
цела
терито
рија на
општин
ата
-
Кампа
ња кај
населе
нието
за
компос
тирање
на
отпадо
т и
искори
остува
ње на
компос
от

Покриен
ост на
80-85%
од
населен
ието
-
Едукациј
а на
населен
ието

на
можности
те за
проширув
ање на
опфатот
-Набавка
на
дополнит
елни
садови за
собирање
на
отпадот и
распреде
лба на
истите
-
Дистрибу
ција на
истите до
домаќинс
твата
-
Организа
циско
приспособ
ување на
ЈПКД
Облешев
о кон
зголемен
офат на
работа

Евра -ЈПКД
-Буџет на
општината

покрие
ност на
населе
нието

-
Регион
ален
приста
п во
управу
вањето
со
отпад
-Регион
дефин
иран во
НПУО,
Општи
на
Чешин
ово-
Облеш
ево
дел од
регион
алниот
систем
за
управу
вање
со
отпад

-Одлука
за
учество
во
региона
лно
решава
ње на
управув
ањето
со отпад

-
Донесува
ње на
Одлука

/ / Импле
ментир
ана
Одлука

-
Воведу
вање
на
повтор
на
употре
ба и
рецикл
ирање
на
рецикл
абен
отпад
-
Кампа
ња кај

-
Изработ
ка на
Студија
за
техничко
решава
ње на
ниво на
општина
-
Едукациј
а на
населен
ието

-
Подготовк
а на
проектна
задача и
тендерска
документ
ација
-
Прибира
ње на
понуди и
избор на
изготвува
ч на
Студијата
-

2500
Евра

МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општината
-Донатори

Израбо
тена
Студиј
а
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населе
нието
за
компос
тирњае
на
отпадо
т и
искори
стувањ
е на
компос
от

Изработка
на
Студија

-
Подобр
ување
на
управу
вањето
со
општин
ската
депониј
а

-
Создава
ње на
основни
услови
за
соодвет
но
управув
ање на
депонија
та

-
Оградува
ње на
депонијат
а
-
Дефинира
ње на
место за
одлагање
на
инертниот
отпад
-
Периодич
но
набивање
во слоеви
на
отпадот
(со
изнајмена
механиза
ција)

2000
Евра

1000
Евра

-МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општината
-Донатори

-
Реализ
ирани
дефин
ирани
активн
ости

-
Подига
ње на
јавната
свест

-
Кампањ
а за
воведув
ање на
собирањ
е на
отпад од
секое
домаќин
ство

-
Припрема
на
кампања
-
Спроведу
вање на
кампања
-Анализа
на
остварени
резултати

500
Евра

МЖСПП
-ЈПКД
-Буџет на
општината
-Донатори

-
Спрове
дена
кампањ
а

-
Импле
ментац
ија,
монито
ринг и
инфор
мирањ
е

-
Пополну
вање на
формул
ари од
страна
на сите
учесниц
и во
управув
ањето
со отпад

-
Информи
рање на
МЖСПП
за
состојбит
е со
управува
ње на
отпадот
преку
пополнув
ање на
формулар
и од
страна на
сите
учесници
во
управува
њето со
отпад
-Следење
на
индикатор
ите

/ / Инфор
мации
до
МЖСП
П

ВКУПНО ТРОШОЦИ 11.000,00 Евра

Бр.08-576/1                                     Совет на
16.03.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 23 од Законот за
јавни претпријатија ("Сл.весник на РМ"
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),
член 50 став 1 точка 9 од Законот за локална
самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр..5/2002) и
член 50 став 1 точка 5 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево ( "Сл.гласник на општина
Чешиново-Облешево" бр.6/2015),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За разрешување на  Директорот на

ЈПКД "Облешево" Чешиново-Облешево

1. Стојка Стојанова , Дипл.земјоделски
инженер , се разрешува од функцијата
Директор на ЈПКД "Облешево“ Чешиново-
Облешево заклучно со ден 15.03.2022 година.

2.Работниот однос и престанува
заклучно со ден 15.03.2022 година.

3.Решението влегува во сила со денот
на донесувањето.

О б р а з ло ж е н и е

Со Решение бр.09-1867/3 од 25.12.2020
год., Стојка Стојанова, Дипл.земјоделски
инженер  беше именувана за Директор на
ЈПКД "Облешево" Чешиново- Облешево .

На ден 15.03.2022 год., со Одлука бр.
09-527/1 од 15.03.2022 год,. именуваната е
разрешена од функцијата, со што и престана и
работниот однос.

Имајки го во  предвид гореспоменатото,
а согласно член 23 став 1 од  Законот за јавни
претпријатија, член 50 став 1 точка 9 од
Законот за локална самоуправа и член 36 став
1 алинеја 5 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево, Градоначалникот на општината
донесе Решение како во диспозитивот.
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Упатство за правно средство:
Незадоволната страна  има право на
приговор до Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево во рок од 08 (осум) дена
од добивање на решението.

Бр.09-590/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 19-а и член 23 од
Законот за јавни претпријатија ("Сл.весник на
РМ" 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), член 50 став 1 точка 9 од Законот за
локална самоуправа ("Сл.весник на РМ"
бр..5/2002) и член 50 став 1 точка 5 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево (
"Сл.гласник на општина Чешиново-Облешево"
бр.6/2015), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За именување  на  В.Д.Директор на

ЈПКД "Облешево" Чешиново-Облешево

1. За  В.Д.Директор на  ЈПКД
"Облешево" Чешиново- Облешево се именува
Дејан Анакиев –Дипл. земјоделски инженер од
с. Облешево.

2. Мандатот на В.Д. Директорот трае 6
(шест) месеци, почнувајки од 18.03.2022
година.

3.Решението влегува во сила со денот
на донесувањето.

О б р а з л о ж е н и е
Со Решение бр.09-1867/1 од

25.12.2020 год., Стојка Стојанова,
Дипл.земјоделски инженер беше именувана
за Директор на ЈПКД "Облешево"
Чешиново- Облешево .

На ден 15.03.2022 год., со Одлука бр.
09-527/1 од 15.03.2022 год,. именуваната е
разрешена од функцијата.

Имајки го во предвид горенаведеното ,
a согласно член 19-а и, член 23 од Законот за

јавни претпријатија, член 50 став 1 алинеја 9
од Законот за локална самоуправа,член 50
став 1 алинеја 5 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево, Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево донесе Решение
како во диспозитивот.

Упатство за правно средство:
Незадоволната страна од донесеното Решение
има право на приговор до Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево, во рок од 8
(осум) дена од добивањето на истото.

Бр.09-590/2 Општина Чешиново-Облешево
18.03.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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