
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 13
Чешиново-Облешево

22.11.2022 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

Програмата за контрола на популацијата
на бездомни кучиња на територијата

на Општина Чешиново-Облешево за 2023
година

1.Ја  прогласувам Програмата за
контрола на популацијата на бездомни
кучиња на територијата на Општина
Чешиново-Облешево за 2023 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2135/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 28, точка 3 од
Законот за заштита и благосотојба на
животните (Службен Весник на Република
Македонија бр. 149/14, 149/15 и 53/16),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седница одржана на ден 15.11.2022 година ја
донесе следната:

ПРОГРАМА
за контрола на популацијата на бездомни

кучиња на територијата на Општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

I. ВОВЕД
Со оваа програма се утврдуваат

активностите за третирање на бездомни
кучиња, условите,организацијата и обемот на
извршувањето, како и начинот на
финансирањето. За решавање на проблемот
поврзан со зголеменото присуство на бездомни
кучиња, односно за контрола на нивниот број,
од страна на Светската здравствена
организација за заштита на животните и
позитивните законски прописи во Република
Македонија, единствено е можен хуманиот
начин на третирање на овие животни.
Хуманиот третман подразбира згрижување и
заштита на животните, но и заштита на
безбедноста и здравјето на граѓаните во
општината.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Општата цел на Програмата е

определување на општи мерки и активности
што треба да се превземат на територијата на
општината за ефикасна контрола и заштита на
популацијата на бездомни кучиња, како и
третман согласно прописите од областа на
ветеринарното здравство и благосостојбата на
животните.

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА
Предмет на програмата е определување

на мерки и активности што треба да се
превземат во 2023 година за ефикасна
контрола и заштита на популацијата на
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бездомни кучиња и начинот на постапување.
Активностите за хумано третирање на
бездомни кучиња-скитници на територијата на
Општина Чешиново-Облешево ќе опфатат:

-заловување на кучињата,
-транспорт до прифатилиште,
-прием и преглед од доктор по

ветеринарна медицина,
-лабараториско испитување на заразни

болести согласно прописите од областа на
ветеринарното законодавство, вклучувајќи
испитување од болеста лајшманиоза,

-ветеринарно медицински третман на
кучињата,овариохистеректомија и
орхиектомија,

-постоперативно сместување и нега,
-вакцинација и дехелментација и

доколку е потребно лекување,
-обележување со микрочип,
-враќање на заловените кучиња на

реонот на нивно заловување или вдомување
на кучињата,

-еутаназија на кучињата согласно
прописите од областа на ветеринарното
здравство,

- едукација и подигнување на јавната
свест кај населението.

Општината ќе постапува и
благовремено ќе го извести избраниот
извршител на дејствијата по претходна
писмена или усна пријава од страна на
граѓаните и по сопствено утврдување дека
бројот на овие животни на територијата на
општината е значително зголемен.

IV. Престој во прифатилиште,
ветеринарно-медицински третман и
понатамошно постапување со третираните
кучиња

Заловените кучиња се транспортираат
до прифатилиште, кое е регистрирано и има
одобрување од Агенцијата за храна и
ветеринарство на Република Македонија.
Кучињата се сместуваат во просториите за
прием во кои се врши набљудување на
кучињата од страна на докторот по
ветеринарна медицина кој врши преглед на
заловените кучиња и ги спроведува сите
мерки согласно закон и тој одредува кои од

нив ги исполнуваат критериумите за
еутаназија.

Еутаназијата се врши:
-во согласност со важечките законски

прописи и наредби;
-кога животното е заболено од заразна

или паразитска болест која може да се пренесе
на други животни или луѓето, животното е
заболено од други болести кај кои лечењето е
долго и со несигурна прогноза, тешко
повредени животни животни кои видливо
страдаат или стари изнемоштени животни;

-кога кучињата преставуваат опасност
кон луѓето или другите животни и

-кога кучињата поминале минимум
временски период потребен за исцрпување на
можноста за вдомување.

Медицински третман на здрави кучиња
се врши на следниот начин:

Сите клинички здрави животни се
транспортираат до Ветеринарно друштво кое е
одобрено од Агенцијата за храна и
ветеринарство за ветеринарно-медицински
третман на бездомните кучиња од
прифатилиштето за што треба да се поседува
валиден склучен договор, односно во посебен
дел за оперативно и болничко лекување во
прифатилиштето доколку го поседува. Сите
животни кои по мислење на ветеринарен
доктор ги исполнуваат критериумите за
операција се оперираат-стерилизирааат. По
завршената операција и пост оперативно
опоравување животните се враќаат назад во
прифатилиштето, односново делот за престој
во прифатилиштето каде се врши нивно
редовно хранење и постојан надзор од страна
на обучени лица.

Прифатилиштето се одржува согласно
санитарно-хигиенските прописи: боксовите во
прифатилиштето редовно се чистат, се врши
дезинфекција и дезинсекција, а по потреба и
соодветна дератизација на целиот простор.
Изведувачот на Програматае должен да склучи
договор со овластен оператор за нештетно
отстранување на лешеви и нус производи од
животинско потекло, во специјално изградена
гробна јама на соодветна комунална депонија,а
исто така ќе ги собира и транспортира
фекалиите/отпадот од прифатилиштето.
Непосредно при напуштање на
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прифатилиштето кучињата се вакцинираат
против болеста беснило и се третираат со
средство против ендопаразити и
ектопаразити. Третираните кучињата и
обележани со микрочип се враќаат на реонот
на заловување или се вдомуваат, а
вдомените се регистрираат во ветеринарно
информативниот систем. Приоритет ќе се
дава на вдомување на животните.

V. Едукација и подигнување на
јавната свест кај населението

Подигнувањето на јавната свест е
клучна за справување и хуман третман на
кучињата скитници. Изведувачот на
Програмата е должен да обезбеди
комуникација со граѓани преку разни форми
на комуникација, да спроведува едукативни и
промотивни активнос ти за подигнување на
јавната свест за постапување со бездомни
кучиња, да организира акции и настани за
вдомување на кучиња.

VI. Обем на активности
Програмата предвидува заловување и

третирање на 20  до  25 бездомни кучиња
годишно.

Активностите ќе се одвиваат по
потреба.

Овластено лице  во  Општината прима
повици од граѓаните каде има скитници и
писмено по електронски пат го известува
економскиот оператор за  термин на
заловување.

По  повикот  во првате (дневни)
активности ќе се извршуваат редовните увиди
и контроли на прометните појаси, согласно
Програмата, но и ќе се интервенира по повик
од граѓани.

Во втората (ноќна) работна активност,
во зависност од временските услови, ќе се
одвива доцна навечер или рано наутро, при
што се предвидува контрола  и прифаќање
на  кучиња на веќе обработените појаси и
повторни интервенции.

Во населените делови на  Општината
Чешиново- Облешево  се  превидува да има
околу 20 - 25  кучиња скитници. Истите да
минат третман во прифатилиште  да се

кастрират, да бидат микрочипувани, да имаат
маркица жолта на увото и околовратник.

За истите кучиња ќе се води регистар.
Почнувајки од  2023 година  секоја година се
планира нивна   вакцинација – Беснило,
дехелментизација и клинички преглед.

VII.Финансирање
Финансирање на Програмата се врши од

средствата предвидени со Буџетот на Општина
Чешиново- Облешево.

За предметна набавка се планирани
финансиски средства во вкупен износ до
50.000,00 денари ( педесет илјади
денари) без пресметан ДДВ.
Плаќањето ќе се врши врз основа на

извршена реализација.

VIII.Извршител
Носител на активностите од оваа

Програма е Општината  Чешиново- Облешево,
врз основа на претходна согласност на Советот
на Општината  Чешиново - Облешево.
Извршител  ќе биде избран годишно  на Јавен
оглас преку Јавни набавки согласно
позитивните законски происи.

IX.Надзор
Надзор над извршувањето на

Програмата врши Секорот за комунални
работи.
Инспекциски надзор врши Секторот за
инспекциски работи на преку Општина
Чешиново- Облешево   инспекторите за
комунални работи. Работата и активностите по
Програмата  е Општина  Чешиново- Облешево
и еконoмскиот оператор и се под надзор и на
Агенцијата за храна и ветеринарство.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Надзор над извршувањето на

Програмата врши Одделението за урбанизам
во Општина Чешиново-Облешево. За
спроведените активности на терен,
изведувачот е должен да изготвува квартални
извештаи кои ќе бидат доставени до
Градоначалникот и ќе бидат усвоени од
Советот на Општина Чешиново-Облешево.
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Оваа Програма влегува во сила
наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево “.

Бр.08-2116/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за работа на Советот на
општина Чешиново-Облешево

за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
работа на Советот на  општина Чешиново-
Облешево за 2023 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2134/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на 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 15.11.2022 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
за работа на Советот на  општина

Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Извештај за работа на ЈПКД
Облешево за 2022 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
2.Извештај за работа на пазарот во

Облешево за  2022 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
3.Извештај за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за период јануари-декември 2022

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување: Јануари
4. Извештај за реализација на

Програмата за работа на Комисијата за
родова рамноправност за 2022 година

Изготвувач: Координатор за родова
рамноправност
Рок на разгледување: Јануари
5.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јануари
6.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период октомври-декември
2022

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јануари
7.Програма за одржување на паркови

и зеленила во општината за 2022 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
8.Програма за одржување на

селските гробишта во 2023 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
9.Информација за работа на пазарот

во Облешево за месец јануари 2023 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
10.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јануари 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Февруари
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11.Завршна сметка на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2023
година

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство

Рок на разгледување:Март
12.Завршна сметка на ЈПКД

Облешево за 2023  година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
13.Завршна сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2023 година
Изготвувач: ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново
Рок на разгледување: Март
14.Информација за извршени

припреми за реализација на планот за
наводнување за 2023  година

Изготвувач:Водни заедници –
Водостопанство Брегалница
Рок на разгледување:Март
15.Информација за извршени

припреми за планот за сеидба
Изготвувач: Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство подрачно одделение
Кочани
Рок на разгледување:Март
16.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец февруари
2023 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
17.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец февруари
2023 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Март
18.Информација за локалните

водоводи и водоснабдувањето во
општината

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
19.Информација за

канализационата мрежа во општината
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април

20.Информација за издадени деловни
простории под закуп, сопственост на
општината

Изготвувач:Одбор за комунални
дејности
Рок на разгледување:Април
21.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец март 2023
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
22.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-март 2023
Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Април
23.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец март 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Април
24.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период јануари-март 2023

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Април
25.Информација за состојбата со

наводнувањето во општина Чешиново-
Облешево за пролетната сеидба

Изготвувач: Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Мај
26.План и Програма за одржување на

Илинденски Спортски Игри Чешиново 2023
година

Изготвувач:Комисија за општествени
дејности
Рок на разгледување:Мај
27.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец април 2023
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Мај
28.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец април 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
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Рок на разгледување: Мај
29.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец мај 2023
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јуни
30.Информација за состојбата со

патната мрежа на територија на
општината

Изготвувач:МВР-УВР Кочани
Рок на разгледување:Јуни
31.Годишен Извештај за крајот на

учебната година во Основните
Училишта

Изготвувач: ОУ Климент Охридски,
Облешево и ОУ Страшо Пинџур, Соколарци

Рок на разгледување:Јуни
32.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец мај 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јуни
33.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-јуни 2023
Изготвувач: Овластен сметководител
- Советник по сметководство
Рок на разгледување:Јули
34.Периодичен извештај за работа
на Градоначалникот
Изготвувач:Градоначалникот
Рок на разгледување:Јули
35. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јуни 2023
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јули
36.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јуни 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јули
37.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период април-јуни 2023

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јули
38.Извештај за Илинденски

Спортски Игри Чешиново 2023

Изготвувач: Комисија за општествени
дејности
Рок на разгледување: Август
39.План и Програма за прослава на

празникот на општината, 21ви Септември

Изготвувач: Комисија за празници и
манифестации
Рок на разгледување: Август
40.Информација за извршување на

жетвата и откупот на стрни жита од
родот 2023 година

Изготвувач: Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Август
41. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јули 2023
година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Август
42.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец јули 2023
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Август
43.Годишна Програма за работа на

основните училишта за учебната 2023/2024
година

Изготвувач: Основните Училишта
Рок на разгледување:Август
44.Годишна Програма за работа на

Детската Градинка за воспитнта 2023/2024
година

Изготвувач: Детска Градинка
Рок на разгледување:Септември
45.Информација за подготовките и

извршувањето на есенската сеидба
Изготвувач:Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Септември
46.Информација за почетокот на

учебната година во  основното
образование во општина Чешиново-
Облешево

Изготвувач: ОУ Климент Охридски,
Облешево и ОУ Страшо Пинџур, Соколарци

Рок на разгледување: Септември



Стр.7 бр.13 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 22.11.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

47.Информација за работа на
пазарот во Облешево за месец  август
2023 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
48.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец август
2023 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
49. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец
септември 2023 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Октомври
50.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-септември
2023

Изготвувач: Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Октомври
51.Програма за зимско одржување

на локалните патни правци во
општината

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Октомври
52.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец септември
2023

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Октомври
53.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период јули-септември 2023

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Октомври
54.Информација за извршување на

оризовата жетва и откупот на
оризовата арпа од родот 2023 година

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство,
п.е.Кочани

Рок на разгледување:Ноември
55. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец  октомври
2023  година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Ноември
56.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец октомври
2023 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Ноември
57.Нацрт Буџет за 2024 година
Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Ноември
58.Програма за работа на

Комисијата за родова рамноправност за
2024 година

Изготвувач:Комисија за родова
рамноправност
Рок на разгледување: Ноември
59.Разгледување на годишен план за

наводнување на земјоделското земјиште
во општина Чешиново-Облешево

Изготвувач:Водни Заедници,
Водостопанство Брегалница
Рок на разгледување:Декември
60.Програма за уредување на

градежно земјиште во општина Чешиново-
Облешево за 2024 година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Декември
61.Програма за јавно осветлување за

2023
Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на
животната средина
Рок на разгледување:Декември
62.Буџет на општина Чешиново-

Облешево за 2023 година
Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
63.Одлука за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2024 година

Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември

64.Одлука за благајнички максимум за
2024 година
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Изготвувач:Овластен сметководител-
Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
65.Програма за работа на Советот

на општина Чешиново-Облешево за 2024
година

Изготвувач:Комисија за изготвување
на Програма за работа на Советот

Рок на разгледување:Декември
66.Информација за наплата на

даноците во општина Чешиново-
Облешево за 2024 година

Изготвувач:Одделение за даноци
Рок на разгледување:Декември
67.Извештај за работа на Советот

на општината
Изготвувач:Претседател на Советот
Рок на разгледување:Декември
68.Годишен извештај за работа на

Градоначалникот на општината
Изготвувач:Градоначалник
Рок на разгледување:Декември
69. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец ноември
2022 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Декември
70.Информација за уличното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец ноември
2023 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Декември
71.Програма за социјална заштита

за 2024 година
Изготвувач: Комисија за општествени

дејности
Рок на разгледување:Декември
72. Програма за изработка на

Урбанистички Планови (за село),
Урбанистички Планови вон населено
место, ЛУПД и измени и дополнувања на
урбанистички планови за 2024 год.на
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
73.Програма за одржување на

јавната чистота на подрачјето на

општина Чешиново-Облешево за 2024
година

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
74.Програма за управување со отпад

за 2024 година
Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
75.Програма за работа на ЈПКД

Облешево за 2024 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Декември
76.Програма за изградба и

одржување на локалните патишта и улици
во општина Чешиново-Облешево за 2024
година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на
животната средина
Рок на разгледување: Декември

Бр.08-2115/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за изградба, реконструкција и
одржување на локалните патишта и улици

на територија на општина Чешиново-
Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
изградба, реконструкција и одржување на
локалните патишта и улици на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2023 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
15.11.2022 година.

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

Бр.09-2133/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 21, став 1, точка 12
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр. 6/2015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година донесе:

ПРОГРАМА
за изградба, реконструкција и одржување

на локалните патишта и улици
на територија на општина Чешиново-

Облешево за 2023 година

ВОВЕД:
Изградбата, реконструкцијата и

одржувањето на локалните патишта и улици
во општина Чешиново-Облешево за 2023
година е потреба во сите населени места во
општината за подобрување на условите во
комуналната свера на живеење.

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

Програмата  утврдува извори на
средства за изградба, реконструкција,
одржување и заштита на локалните патишта и
улици во 2023 година, нивниот распоред и
начин на користење како  и обемот на
работите.

Висината на средствата за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици, се утврдуваат во
износ од 11.300.000,00 денари и тоа од
следните извори на приходи:

1. Трансфери од владини институции, и
тоа од:

1.1. Јавно претпријатие за државни
патишта, наменети за изградба,
реконструкција, одржување и заштита на
локалните патишта и улици;

1.2.  Биро за регионален развој;
1.3.Агенција за финансиска поддршка во

земјоделството и руралниот развој
2. Надоместок за уредување на

градежно земјиште (комуналии);

3. Комунални такси;

4. Приход од продажба на градежно
земјиште сопственост на РСМ.

5. Светска банка
Согласно Законот за локална

самоуправа (Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), општината е надлежна
за локалните патишта и улици.

Средствата кои општината ќе ги добие
во текот на 2023 година,  ќе бидат
распоредени на следниот начин - 30% за
редовно и инвестиционо одржување, 20% за
зимско одржување и 50% за изградба.

Активности-инвестиции за изградба
Во зависност од големината на

средствата кои секоја година се добиваат од
Јавното претпријатие за државни патишта и од
други општи и тековни донации, предвидени се
следните активности:

-Изградба на Локален пат Кучичино-
Чифлик

-Изградба на Локален пат Чешиново-
Чифлик

-Изградба на Локален пат Спанчево-
Чифлик

-Изградба на локален пат с.Жиганци-
с.Чешиново

-Изградба на локален пат с.Уларци-
с.Соколарци

-Изградба на локален пат с.Соколарци-
с.Врбица

-Изградба на локален пат с.Жиганци-
с.Уларци
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-Реконструкција на локален пат
Облешево-Спанчево

-Реконструкција на локален пат
Чешиново-Спанчево

-Реконструкција на локален пат
Облешево-Бања

-Реконструкција на локален пат
Облешево-Теранци

-Изградба на улици во сите населени
места во општината

Изградбата и одржувањето на
локалните патни правци и улиците во самите
населени места, ќе биде во зависност од
средствата кои ќе бидат добиени по основ на
разни донации.

Дел од средствата предвидени во
Програмата ќе бидат наменети за изработка
на Техничка документација за изградба на
локални патишта и улици и изработка на
сообраќајни проекти.

II. Тековни Активности
Дел од средствата ќе бидат наменети

и за:
А)Земјени работи на локални патишта;
Б)Посипување на улици;
В)Поправање на ударни дупки;
Г)Останати активности:
-Набавка и поставување на

сообраќајни знаци;
-Зимско одржување;
-Решавање на тековни проблеми.

III. Финансиски дел
Приходи:
Инвестиции од  Јавното претпријатие

за државни патишта.....
............................................2.000.000,00 денари

Центар за развој на плански
регион.................................1.300.000,00 денари

Биро за регионален
развој..................................3.500.000,00 денари

АФПЗРР..................1.500.000,00 денари
Буџет на општина Чешиново-

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

донации..............................2.000.000,00 денари

ВКУПНО:   11.300.000,00 денари

IV.Преодни и завршни одредби
Динамиката на реализација на

Програмата ќе биде во зависност од приливот
на средствата.

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

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

Бр.08-2114/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина

Чешиново - Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
уредување на градежно земјиште на
подрачјето на општина Чешиново - Облешево
за 2023 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2132/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Сл. весник на
РМ бр 5/2002), член 95 од Законот за
градежното земјиште („Службен весник на РМ“
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бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16,
190/16 и Службен весник на Република
Северна Македонија бр.275/19, 90/20 и
101/21) а согласно член 4 од Правилникот за
степенот на уредувањето на градежното
земјиште со објекти на комуналната
инфраструктура и начинот на утврдување на
висината на трошоците за уредувањето во
зависност од степенот на уреденост
(,,Службен весник на Р.М.“, бр. 193/16 и
72/2018) и  член 21 став 1 точка 8 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 15.11.2022 година ја донесе следната:

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

на подрачјето на општина Чешиново -
Облешево за 2023 година

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

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

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

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

II. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ
Под обем на работите за подготвување и
расчистување на градежното земјиште се
подразбира:
II-1. Подготвителни работи и
II-2. Расчистување на градежното земјиште.

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

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

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

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

III-2 Дополнителна опременост на
земјиштето:
- изградба на ПТТ мрежа;
- изградба на улици, тротоари, паркинзи,
пешачки патеки и други површини (јавно
зеленило,
детски игралишта, спортски терени и др.)
согласно урбанистичките планови;
- изградба на атмосферска канализација и
- изградба на јавно осветлување.

III-3 Опремување со објекти од
комунална инфраструктура во границите
на градежната парцела:
- Уредувањето на градежното земјиште во
границите на градежната парцела со
комунална и сообраќајна инфраструктура и
партерно уредување го врши корисникот на
земјиштето(инвеститор).

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

IV. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА И

V. ТРОШОЦИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОГРАМАТА ЗА  УРЕДУВАЊЕ             НА
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

Програма за урбано
планирање,  Општина
Чешиново-Облешево во
2023 година.

ПРИХОДИ
1. Средства од продажба на

градежно земјиште
10.000.000,00

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

200.000,00

3. Изградба на системи за
водоснабдување

20.000.000,00
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МЖСПП, МТВ, Буџет на
ЕЛС

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

20
.000.000,00

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

10.000.000,00

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

10.000.000,00

7. Паркови и зеленила
АФПЗРР, Буџет на ЕЛС

50.000.00

8. Други комунални услуги
Буџет на ЕЛС

50.000.00

РАСХОДИ

1. Уредување на градежно
земјиште

10.300.000,00

-Експропријација на
градежно земјиште

100.000,00

-Надзор на изведбата на
градежни објекти

500.000,00

-Геодетски услуги
(протоколи, нумерички и
ажурирани пологи)

1.500.000,00

-Геомеханички
испитувања

2. Уредување на простор
во индустриска зона 5.000.000,00

3. Пренамена на земјиште
од земјоделско во
градежно

1.000.000,00

4 Уредување на градежно
земјиште (капитални
трошоци)

2.200.000,00

-Изработка на техничка
документација
-Изработка на
архетектонски
урбанистички проекти за
УПС Чешиново , УПС
Облешево и УПС Чифлик
-Изработка на проектна
докумeнтација за
инфраструктура
-Изработка на собракајни
проекти
-Изработка на локална
урбанистичка планска
документација надвор од
населено место

-проценка на земјиште
--Тампонирање на пат
-Рушење на бесправно
изградени објекти
-Рушење на стари објекти
склони на паѓање

5. Изградба на системи за
водоснабдување

20.000.000,00

-Изградба на
водоснабдителен систем
во с.Облешево,
с.Чифлик, с.Чешиново и
с.Улрци
-Реконструкција на веке
постоечки водоводи

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

20.000.000,00

-Изградба на фекални
канализации на
територија на општина
Чешиново-Облешево:
-фекална канализација
на дел  од с.Облешево,
-пречестителна станица
во с.Чифлик,
-фекална канализација
со пречестителна
станица во с.Соколарци,
- фекална канализација
во с.Уларци ,
-фекална канализација за
с. Теранци,
-фекална канализација во
с.Бурилчево

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

10.000.000,00

8. Изградба и
реконструкција на
локални патишта и
улици

10.000.000,00

-Изградба на Локален пат
Кучичино-Чифлик
-Изградба на Локален пат
Чешиново-Чифлик
-Изградба на Локален пат
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Спанчево-Чифлик
-Изградба на локален пат
с.Жиганци-с.Чешиново
-Изградба на локален пат
с.Уларци-с.Соколарци
-Изградба на локален пат
с.Соколарци-с.Врбица
-Изградба на локален пат
с.Жиганци-с.Уларци
-Реконструкција на
локален пат Облешево-
Спанчево
-Реконструкција на
локален пат Чешиново-
Спанчево
-Реконструкција на
улици во општина
Чешиново-Облешево
-Изградаба на улици во
општина Чешиново-
Облешево
Бање:ул.„Брегалничка“.
Чешиново: ул„Скопска“ ,
ул„Ристо Симионов“, ул„
Маршал Тито“
Уларци: ул„Горѓи Манов“
, ул„Блаже Серафимов“ и
“Блаже Ефремов“
Облешево: ул„Питу Гули“
,,  ул“Браќа Ставреви“ и
ул„Сремска“
Спанчево: „Страшо
Ербапче“  , ул„7“
,ул„С.Горгиев “ и крак на
ул„Маршал Тито“
Соколарци: краци на
ул„Осоговска “  и краци
на ул„Лазар Манов“
Чифлик: ул „1,2,3,и4
Петре Иванов
Теранци:ул „Богатин
Вучков“КП 3509

Вкупно:
ПРИХОДИ

70.300.000,00
РАСХОДИ

70.300.000,00

VI. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ
И НЕГОВАТА РАСПРЕДЕЛБА

Наплатата на надоместокот за уредување на
градежно земјиште ќе се пресметува по зони
и тоа по населени места:

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

-Висина на надоместок на локации во
сопственост на граганите:

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

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

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

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

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

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

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

-Начин на пресметување на Нето Корисна
Површина (НКП)
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Во  услови кога не се реализираат објектите
на комуналната инфраструктура,согласно
степенот на планирана уреденост, трошоците
за уредување на градежно земјиште се
пресметуваат врз основа на новата корисна
поврашина што ќе се гради која е збир на нето
поврашините на подовите на сите простории
во објектот,согласно заверен основен проект
и анекс на основниот проект помножен со
следниве коефициенти:

1.Станбени објекти

-станбени простори, 1,0
-сранбени простории со висина до 2.50м
поткровен простор             0,2
-лоѓија затворена од три страни
0,4
-подлоѓија затворена од две страни
0,3
-балкони, тераси
0,2
-заеднички проодни тераси,пасажи
0,2
-помошни простории,остава за гориво,
котлара, визба                        0,3
-трафостаница од 35Кв во објектот и
надвор од објектот                    0,3
-складишен простор и заеднички
комуникации                                      0,3
-стражарници, управител, простории за
одмор                                      0,5
-паркиралошта и гаражи
0,1

2.Деловни, јавни и производни објекти

-простории 1,0
-магацини
0,5
-помошни простории,остава за
гориво,котлара 0,3
-трафостаница до 35 Кв во објект и надвор
од објектот                      0,4
-складишен простор и заеднички
комуникации                                     0,5
-паркиралишта и гаражи
0,1

-лоѓија затворена од три страни
0,5
-подлоѓија затворена од две страни
0,3
-балкони,тераси
0,4
-отворен наткриен простор
0,3

3.Други објекти

-катна гаража
0,05
-спортски покриени објекти
0,5
-спортски откриени објекти
0,3
-бензински пумпи,гасни станици и
-гасни станици и базни станици за 50% од
површината на локацијата  1,0
-отворени пазаришта  за 30% од

поврашината на локацијата                 1,0
-базени
0,2
-трафостаница над 35 Кв
1,0
-катна гаража
0,05

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

-Г1 тешка и загадувачка индустрија          0,01
-Г2 лесна и незагадувачка индустрија       0,01
-Г3 сервиси 0,01
-Г4 стовариште                                             0,01
- За објекти за производство на електрична
енергија од сончева енергија (фотонапонски
панели) висината на комуналните трошоци при
изградба на фотонапонски централи да
изнесува 30 денари/м2 од поврашината на
градежната парцела.
0.01

5.За бензнска пумпна станица и нејзини
придружни содржини (продавници,
кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто
салони, помошни простории)
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-продажни простории на бензинските пумпни
станици              1,0
-услужни простории на бензинските пумпни
станици                1,0

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

-сите простории      0,05

7. За детски градинки ,пензионерски
домови и домови за стари лица

-сите простории       0,05

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

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

Висината  на надоместокот за линиските
подземни и надземни инсталации на
инфраструктурните објекти во
урбанизираниот дел на подрачјето висината
на надоместокот  изнесува 120 ден/м, по
усвоена проектно-техничка документација
доставена до инвеститорот.
Подрум-претставува ниво на објектот кој е
целосновкопан во земјата или цоклето на
приземјето е од 1м над теренот, а кај
закосените терени до 65 см страничните
површини да се вкопани.

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

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

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

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

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

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

Средствата од надоместокот за
уредување на градежното земјиште се приход

на општината кој се користи исклучиво
наменски за уредување на градежното
земјиште.

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

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

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

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

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

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
1. За спроведување на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на општина
Чешиново - Облешево.
2. Градоначалникот на општина Чешиново -
Облешево е должен за прераспоредувањето
на средствата на работите од една во друга
позиција во износ до 5 % да го информира
Советот на општина Чешиново - Облешево, а
за поголемо прераспоредување на средства
одлука мора да донесе Советот на општина
Чешиново - Облешево.
3. Оваа Програмата влегува во сила,
наредниот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на Oпштина Чешиново –
Облешево, а ќе започне да се применува од
01.01.2023 година.
Бр.08-2113/1                                     Совет на
21.10.2022 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 воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу помеѓу општина

Чешиново-Облешево, општина Штип,
општина Берово, општина Виница, општина

Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина

Македонска Каменица, општина Пехчево и
општина Пробиштип

1.Ја  прогласувам Одлуката за
воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу општина Чешиново-Облешево, општина
Штип, општина Берово, општина Виница,
општина Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина
Македонска Каменица, општина Пехчево и
општина Пробиштип, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2131/1 Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 4, став 3 од Законот
за меѓуопштинска соработка („Службен весник
на Република Македонија“ бр.7/09), член 14 и
36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („ Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 43
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“ бр.6/15 и 7/19), Советот на општина
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Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 15.11.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За воспоставување на меѓуопштинска
соработка помеѓу општина Чешиново-

Облешево, општина Штип, општина
Берово, општина Виница, општина

Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина

Македонска Каменица, општина Пехчево и
општина Пробиштип

Член 1
Се воспоставува меѓуопштинска

соработка помеѓу општина Штип, општина
Берово, општина Виница, општина Делчево,
општина Зрновци, општина Карбинци,
општина Кочани, општина Македонска
Каменица, општина Пехчево, општина
Пробиштип и општина Чешиново-Облешево.
Заради зедничко врешење на работите од
надлежност на општините во рамки на
проектот „Дигитализација на општинските
услуги во Источен плански регион“.

Член 2
Меѓуопштинската соработка од член 1

на оваа Одлука ќе се остварува преку
склучување на Договор за вршење на
определени работи од страна на една
општина за една или повеќе други општини.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила

наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“.

Бр.08-2112/1                                     Совет на
17.11.2022 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

Решението за формирање на  заедничка
комисија за меѓуопштинска соработка
помеѓу општина Чешиново-Облешево,

општина Штип, општина Берово, општина
Виница, општина Делчево, општина

Зрновци, општина Карбинци, општина
Кочани, општина Македонска Каменица,
општина Пехчево и општина Пробиштип

1.Го  прогласувам Решението за
формирање на  заедничка комисија за
меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Чешиново-Облешево, општина Штип, општина
Берово, општина Виница, општина Делчево,
општина Зрновци, општина Карбинци, општина
Кочани, општина Македонска Каменица,
општина Пехчево и општина Пробиштип, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2129/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 8 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник на
Република Македонија“ бр.79/09), член 14 став
1 и 36, став 1, точка 15 од Законот за локална
самоуправа („ Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/02) и член 21, став 1, точка 38
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“ бр.6/15 и 7/19), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 15.11.2022 година ја донесе следната:

Р Е Ш Е Н И Е
За формирање на заедничка комисија за

меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Чешиново-Облешево, општина Штип,
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општина Берово, општина Виница,
општина Делчево, општина Зрновци,
општина Карбинци, општина Кочани,

општина Македонска Каменица, општина
Пехчево и општина Пробиштип

Член 1
Се формира заедничка комисија за

меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Штип, општина Берово, општина Виница,
општина Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина
Македонска Каменица, општина Пехчево,
општина Пробиштип и општина Чешиново-
Облешево.

Член 2
Заедничка комисија за меѓуопштинска

соработка помеѓу општина Штип, општина
Берово, општина Виница, општина Делчево,
општина Зрновци, општина Карбинци,
општина Кочани, општина Македонска
Каменица, општина Пехчево, општина
Пробиштип и општина Чешиново-Облешево
ќе изготви предлог акти за основање или
формирање облици преку кои ќе се остварува
меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Штип, општина Берово, општина Виница,
општина Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина
Македонска Каменица, општина Пехчево,
општина Пробиштип и општина Чешиново-
Облешево.

Член 3
Заедничката комисија е составена од

22 члена, од кои по 2 члена од секоја општина
кои воспоставуваат меѓуопштинска соработка.

Комисијата од своите редови избира
претседател, кој ја координира работата на
комисијата.

Во работата на комисијата можат да
учествуваат и трети лица од областите во кои
се воспоставува меѓуопштинска соработка.

Член 4
Комисијата од член 1 на оваа Одлука,

предлозите на актите ги подготвува врз
основа на претходно направена анализа.

Член 5
Ова Решение влегува во сила

наредниот ден од денот на објавувањето во
„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-2127/1                                     Совет на
17.11.2022 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

Решението за именување на членови на
заедничка комисија за меѓуопштинска
соработка помеѓу општина Чешиново-

Облешево, општина Штип, општина Берово,
општина Виница, општина Делчево,

општина Зрновци, општина Карбинци,
општина Кочани, општина Македонска
Каменица, општина Пехчево и општина

Пробиштип

1.Го  прогласувам Решението за
именување на членови на заедничка комисија
за меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Чешиново-Облешево, општина Штип, општина
Берово, општина Виница, општина Делчево,
општина Зрновци, општина Карбинци, општина
Кочани, општина Македонска Каменица,
општина Пехчево и општина Пробиштип, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2130/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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Врз основа на член 8 од Законот за
меѓуопштинска соработка („Службен весник
на Република Македонија“ бр.79/09) и член 21,
став 1, точка 38 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево („Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево“ бр.6/15 и
7/19), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
15.11.2022 година го донесе следното:

Р Е Ш Е Н И Е
За именување на членови на заедничка
комисија за меѓуопштинска соработка
помеѓу општина Чешиново-Облешево,

општина Штип, општина Берово, општина
Виница, општина Делчево, општина

Зрновци, општина Карбинци, општина
Кочани, општина Македонска Каменица,
општина Пехчево и општина Пробиштип

1.За членови на заедничката комисија
за меѓуопштинска соработка помеѓу општина
Чешиново-Облешево, општина Штип,
општина Берово, општина Виница, општина
Делчево, општина Зрновци, општина
Карбинци, општина Кочани, општина
Македонска Каменица, општина Пехчево и
општина Пробиштип се именуваат:

-Ива Стефанова
-Санеча Гичева Саканарски

2.Ова Решение влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
„Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево“.

Бр.08-2128/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево

за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за јавни
работи на територија на општина Чешиново-
Облешево за 2023 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2126/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 21 став 1 точка 11 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 15.11.2022 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЈА НА

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ЗА 2023
ГОДИНА

I. Вовед
Општина Чешиново-Облешево се наоѓа во

најнискиот рамничарски предел од Кочанско
Поле, во средното сливно подрачје на река
Брегалница. Зафаќа простор од 133,5 км2.
Општината зазема средишна позиција помеѓу
поголемите градски општини Кочани, Штип и
Пробиштип. Преку главната сообраќајница
Штип-Кочани-Делчево, општината се поврзува
со Република Бугарија.

Општинскиот центар е с.Облешево а во
склоп на општината се и следните населени
места: Чешиново, Чифлик, Соколарци,
Спанчево, Теранци, Жиганци, Бања, Кучичино,
Бурилчево, Уларци, Новоселани, Лепопелци и
Врбица. Општината брои 5.419 жители (попис
2021 година) од кои 41,2 % се активно
население. Во општината претежно живее
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македонско население со сосема мал процент
на влашко население. Миграцијата село-град
последните години е доста опадната

II. Што предвидува програмата
Работите од јавен интерес во Општина
Чешиново-Облешево ги врши Јавното
Претпријатие за Комунални Дејности
„Облешево“ со седиште во с.Облешево.

Во овие работи спаѓаат:
 Собирање, транспортирање и депонирање

на комунален цврст отпад од населението
на уредени депонии;

 Одржување на јавна чистота во
општината, под што се подразбира
чистење (миење и метење) на јавни и
сообраќајни површини, одржување на
пешачки патеки, детски игралишта,
отворени одводни канали, како и чистење
на снегот во зимски уаслови;

 Одржување и користење на паркови,
зеленило, водни и рекреативни површини,
под што се подразбира подигање,
одржување и користење на зелени
површини, садење на ниска и висока
вегетација и слично;

 Одржување на улична сообраќајна
сигнализација и други инфраструктурни
објекти од локално значење, под што се
подразбира нивно редовно инвестиционо
и зимско одржување;

 Одржување на јавно осветлување, под
што се подразбира промена на прегорени
сијалици и слично;

 Одржување  на сточниот и зелениот пазар
во Облешево;

 Сечење и складирање на огревно дрво на
јавни и сообраќајни површини;

 Одржување на гробиштата во сите
населени места;

 Водоснабдување;

 Одведување и пречистување на отпадни
води, под што се подразбира прифаќање на
отпадни води од куќниот приклучок на
дворната канализациона мрежа,
одведување со улична канализациона
мрежа, пречистување и испуштање во
реципиенд, како и чистење на септички
јами.

Работите кои се планираат да бидат
реализирани со Програмата за јавни работи се
следните:
 Одржување на локалните патишта и дел од

Магистралниот пат А3 кој поминува низ
с.Облешево

 Одржување на паркови и зеленило

 Одржување, чистење на пазарот

 Чистење на постоечки депонии

 Одржување, чистење на гробиштата во сите
населени места на територија на општината

 Уредување на просторот на и околу
селските игралишта

 Уредување на јавни површини

Бројот на лица кои се планира да бидат
ангажирани со програмата е 10 лица.

Се работи за лица со завршено основно и
средно образование, лица од социјално
загрозени семејства.

1.Одржување на локалните патишта,
дел од магистралниот пат А3 кој поминува
низ с.Облешево и улиците во самите
населени места

На територија на општина Чешиново-
Облешево има 10 локални патишта со вкупна
должина од 27,1 км.

На самиот почеток на работните
активности се планира да започнат со санација
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на банкините на локалните патишта. Истите
се обраснати со трева и грмушки за што е
потребно нивно косење и кастрење.

Со проектот е предвидено и уредување
на улиците во самите населени места

Со извршување на овие работи ќе се
подобри движењето на пешаците и возилата
и тоа со подобрување на прегледноста и
безбедноста на сообраќајот како и при влез и
излез на земјоделски машини во и од нивите.

Со започнување на земјоделските
работи се зголемува фреквенцијата на луѓе и
земјоделски машини по патиштата.
Пешаците до своите ниви пристигнуваат
движејки се по банкините на локалните
патишта (скоро сите локални патишта
граничат со ниви на кои претежно има
засеано ориз и засадени градинарски култури)

Се предвидува и:
 Рамнење на банкините оштетени од

атмосферски влијанија

 ќе се изврши и вадење на оштетените и
поставување нови сообраќајни знаци

 поправка на заштитана-еластична ограда
на локалните патишта

 санирање на поголеми дупки на локалните
патишта

 санирање на поголеми дупки на улиците
во самите населени места

2.Одржување на паркови и зеленило
Во општина Чешиново-Облешево

парково зеленило има во три населени места
и тоа во Облешево , Чешиново и Соколарци.
Парковите се од затворен тип, оградени.

Со програмата се предвидува:
 фарбање на клупи

 фарбање на корпи за отпадоци

 косење на трева и наводнување

 засадување на цвеќиња во тревникот

 засадување на цвеќиња во бетонски саксии

 кастрење на декоративни, зимзелени,
нискорастечки дрвца засадени во
внатрешноста на фонтаната која се наоѓа
во средина на паркот

 поправка и фарбање на заштитна ограда

 засадување нови садници

 наводнување и кастрење на садниците

 прскање и дезинфекција на садници заради
заштита од болести и инсекти

 поправка и одржување на детско
игралиште кои се во склоп на паркот

 фарбање на канделабрите и замена на
прегорени сијалици

 Се предвидува и уредување на зелени
површини во другите населени места.

3.Одржување на пазарот
Пазарот е лоциран во с.Облешево. Истиот

се простира на површина од 1000 м2.
Со проектот се предвидува

 Реконструкција на оштетени врати и
оштетена заштитна ограда (заварување,
фарбање)

 Замена на скината метална мрежа, која
го оделува зелениот од сточниот пазар;

 Рекострукција на поилки за стоката во
пазарот;

 Поправка и фарбање на тезгите
 Окопување на дрвца (кастрење и

полевање)
Површината на пазарот е земјена така

што постојат вдлабнатини кои при врнежи се
полнат со вода и со тоа се спречува
максималното искористување на просторот на
пазарот поради неможноста на тие места да се
постават подвижни тезги, како и да се сместат
возила со приколки со стока.Со проектот тие
вдлабнатини ќе се пополнат со песок-чакал, ќе



Стр.24 бр.13 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 22.11.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

се изврши рамнење и правилно
распоредување.

4.Чистење на постоечки депонии
Во општина Чешиново-Облешево има

четири постоечки депонии и тоа во близина
на с.Облешево, с.Чешиново, с.Бања и на
тромеѓето помеѓу селата Чифлик, Кучичино и
Теранци.

Во периодиот предвиден со Проектот,
вработените во ЈПКД заедно со лицата кои ќе
бидат ангажирани преку проектот за јавни
работи ќе вршат собирање на расфрланиот
смет околу депониите и нивно лоцирање на
местото каде е предвидена самата депонија.
Исто така ќе бидат исчистени и самите
населени места од сметот кој е расфрлан по
улиците.

Со тоа ќе се придонесе кон
спречување и намалување на штетните
влијанија на отпадот и на депониите врз
животната средина и врз животот и здравјето
на самото население.
Со програмата е предвидено и поправка на
заштитната ограда на депонијата Буќески дол
на места каде таа е оштетена.

5.Чистење и одржување на гробиштата
Со Програма за одржување на

гробиштата, донесена од Советот на општина
Чешиново-Облешево предвидени се
активности кои ЈПКД треба да ги спроведе за
одржување на гробиштата. Поради малиот
број на вработени, ЈПКД не може да одговори
на обврските предвидени во Програмата.

Со програмата се предвидува:
 косење на тревата во гробиштата

во сите населени места во
општината

 уредување на стазите во
гробиштата

 поправка заштитната ограда околу
гробиштата

6.Уредување на просторот на и околу
селските игралишта

Во сите населени места на територија на
општината постојат селски игралишта. Истите
се доста оштетени (исушена или обрасната
трева, искината ограда, оштетени стативи,
вдлабнатини-дупки на теренот и сл.)

Со проектот се предвидува санирање на
сите горе наведени работи.

7.Уредување на јавни површини во
општината

Под јавни површини во општината ги
ставивме уредување на училишните дворови
(косење на трева, засадување на цвеќиња и
сл.), уредување на дворот на општинските
згради, уредување и дворот на црквите и
уредување на дворот на Јавното Претпријатие.

- План за одржливост и рок на
реализација на програмата

ЈПКД „Облешево“ ќе биде надлежно
околу одржливоста на резултатите постигнати
со програмата. Работите од јавен интерес се
надлежност на јавното претпријатие.

Рокот на реализација на оваа Програма
е предвиден во текот на целата календарска
година, во зависност од потребите.

- Финансирање
Финансирањето по основ на оваа Програма

ќе биде од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево.

Во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево се предвидени средства во износ од
1.500.000,00 денари за оваа намена.

Средствата ќе бидат исплаќани како
трансфер до ЈПКД “Облешево“ кои ќе бидат
одговорни за спроведување на Програмата.

ЈПКД „Облешево“ ќе доставува извештаи до
општината во врска со спроведување на
Програмата.

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

Бр.08-2111/1                                     Совет на
17.11.2022 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

Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населението од

заразни болести во 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2125/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14, став 2 од
Законот за заштита на населението од
заразни болести (Службен Весник на
Република Македонија бр. 66/2004; 139/2008;
99/2009; 149/2014; 150/2015 и 37/2016) и член
22, точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл. Весник на Р.М. 5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден  15.11.2023 година ја донесе
следната

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИОТО ОД
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО 2023 ГОДИНА

ВОВЕД:
Програмата ги дефинира општите

мерки за заштита на населението во
општина Чешиновио-Облешево од заразни

болести, кои со исполнувањето на поставените
цели треба да допринесат за подигање на
повисоко ниво на заштита на населението од
зарази болести

Главна цел на Програмата е
спроведување на општи мерки за заштита на
нселението од заразни болести, спроведување
на општи, превентивни мерки за да се спречи
појавата или да се намали, отстрани или
искорени ширењето на заразните болести кај
населението од подрачјето на Општина
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО, како и утврдување
на активностите, извршителите, роковите и
изворите на финансиските средства потребни
за нивна реализација во 2023 година.

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

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

За заштита на населението од заразни
болести во 2023 година ќе се спроведат
вообичаените општи мерки:

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

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

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

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

5. Вршење на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација

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

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

1. Обезбедување на безбедна вода за
пиење и контрола на исправноста на водата
и објектите за водоснабдување
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Водата има приоритет во обезбедувањето
на основни услови за живот. Организираното
водоснабдување, како  дејност од јавен
интерес, е слика на општествениот стандард
и значаен предуслов за заштита од заразни
заболувања и добро здравје. Од тука и во
2023 година примарната грижа на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ке биде насочена
кон обезбедување на населението со доволни
количини на здравствено исправна вода за
пиење, намалување на загубите на вода на
минимум, санирање на недостатоците на
селските водоводи и воспоставување на
системи за перманентно хлорирање и
создавање на услови за непрекинато и удобно
користење на водата за пиење.

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

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

Од страна на ЈЗУ Центар за Јавно
Здравје Кочани на почетокот од 2023 годината
ќе се изготви годишна информација за
безбедноста на водата од изворите за јавно

водоснабдување во Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО.

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

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

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

 здравствени прегледи на вработените
лица што работат со храна;

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

 превентивни ДДД мерки;
 лабораториски испитувања на храна и

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

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

3.1.За заштита на децата и учениците од
цревни и други заразни заболувања, а особено
од заразна жолтица, во 2023 година ќе
продолжат редовните контроли на училишните
установи од страна на санитарниот и
здравствен инспектор и лекарите од Центарот
за јавно здравје. Ќе се изврши детектирање на
неусогласеност на санитарно - техничките и
хигиенските услови во 10 училишта: две
основни училишта (во Облешево и Чешиново)
и осум подрачни училишта (во Кучичино, Бање,
Теранци, Чифлик, Уларци, Жиганци, Соколарци
и Спанчево) како и во детската градинка
“Ѕвездички” два пати во годината.

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

На почетокот на 2023 година Советот на
Општина Чешиново-Облешево ќе разгледа
годишна информација за санитарно-
хигиенските и здравствени услови во сите
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училишни и предучилишни установи на
подрачјето на Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО со предлог на мерки за
разрешување на неусогласеностите со
законските и стручни норми.

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

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

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

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

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

5.  Превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација (ДДД)

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

5.1. Превентивна дезинфекција
Јавните установи, ЈПКД ОБЛЕШЕВО и

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

5.2. Превентивна дезинсекција
5.2.1. Превентивна дезинсекција од

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

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

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

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

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

Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ке спроведе
општата дератизација, во ноември 2023 година,
со 44 кг. кумарински препарат, и тоа:
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o третирање на депонијата за цврст смет, со
5 кг. на кумарински блокови; и

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

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

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

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

7. Промотивни активности за
унапредување на здравјето на
населението

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

Редовно ќе се едуцира младото
население за унапредување на сексуалното
здравје.

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

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

Финансирање на Програмата од Буџетот
на Општина ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО

Вид на активности Цена по
активност во

денари
Детектирање и изготвување на

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

20.000,00

Третирање на комарци во Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Авионско третирање
на комарци

Четири теристички
третирања на комарци во
населените места

Ларвицидно
третирање

330.000,00

160.000,00

500.000,00

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

39.000,00

Набавка на средства и опрема
за дезинфекција

за пречување на зараза од
SARS-CoV-2, Ковид 19

100.000,00

ВКУПНО 1.149.000,00

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

Бр.08-2110/1                                     Совет на
17.11.2022 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

Програмата за поставување на времени
објекти на подрачјето на општина

Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
поставување на времени објекти на
подрачјето на општина Чешиново-Облешево
за 2023 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2124/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Во согласност со Закон за локална
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02),
Закон за градење („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09,
124/010, 18/011, 36/011, 54/011, 13/012, 144/012,
25/013, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,42/14,
115/14,149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 30/16,
31/16, 39/16, 71/16 и 132/16, 35/18, 64/18, 168/18,
244/19, 18/20, 279/20 и 227/22 ), Закон за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр.32/2020), Правилникот за формата и
содржината на одобрението за поставување на
времен објект и урбана опрема и начинот на
неговото издавање (Сл.весник на РМ“
бр.123/2008), и Упатство за начинот на
изготвување на годишната програма за
поставување на времени објекти и
микролокациски услови и формата и содржината
на одобрението за поставување на времени
објекти и одобрението за поставување на урбана

опрема (Сл.весник на РМ бр.36/2010) донесено од
Министерството за транспорт и врски, Советот на
Општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година, донесе:

P R O G R A M A
ZA POSTAVUVAWE NA VREMENI

OBJEKTI NA PODRAЧJETO NA ОПШТИНА
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ZA 2023 GODINA

Programata za postavuvawe na
vremenite objekti na podra~jeto na Op{tina
Чешиново Облешево za 2023 godina na  grade`no
неизградено zemji{te сопственост на Република
Северна Македонија со изградена инфраструктура
и за кој е донесена урбанистичко планска
документација, opfa}a :

Lokalitetite za postavuvawe na
vremenite objekti vo Op{tina Чешиново
Облешево i na~in na koristewe na zemji{te za
postavuvawe na istata;

Visina na nadomestokot za koristewe na
grade`noto uredeno zemji{te za postavuvawe na
vremenite objekti, i na~inot na pla}awe na
istiot;

Vremetraeweto na koristewe i uslovite
za postavuvawe na vremenite objekti;

Tipot i formata na vremenite objekti
koi treba da bidat postaveni;

Preodni i zavr{ni odredbi;

LOKALITETITE ZA POSTAVUVAWE NA
VREMENITE OBJEKTI VO OP[TIN
ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО I NA^IN NA
KORISTEWE NA ZEMJI[TE ZA
POSTAVUVAWE NA URBANATA OPREMA:

Тоа се лokaliteti vo naselenite mesta vo
Op{tina Чешиново-Облешево
ЦЕНТРИТЕ И УРЕДЕНИТЕ ЈАВНИ ПОВРШИНИ ВО
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА (СЕЛАТА) во Чешиново -
Облешево

Do kolku se javi potreba od poedine~ni lokacii
za поставување на vremeni objekti, istite }e se
odredat so odluka za dopolnuvawe na



Стр.30 бр.13 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 22.11.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

programata поставување на vremeniot objekt
na Сovetot na Оp{tinata.

Поставување на vremenite objekti }e se
vr{i со postapka soglasno ~len 79 od Законот
за градење, („Сл.весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10,
18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14,
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16,
39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18, 244/19,
18/20, 279/20 и 227/22).

VISINA NA NADOMESTOKOT ZA
KORISTEWE  I  UREDUVAWE  NA
GRADE@NOTO  ZEMJI[TE.

Visinata na nadomestokot za
koristewe na prostorot za postavuvawe na
vremenite objekti vo Op{tina Чешиново
Облешево, se opredeluva soglasno
mestopolo`bata od Програмата за уредување на
градежно земјиште za opredeluvawe na zoni  vo
Op{tina Чешиново Облешево, donesena od
strana na Sovetot na Op{tina Чешиново-
Облешево.

Вisinata na nadomestokot za postavuvawe
na javna povr{ina za  vremenot objekt, }e bide
opredelena so posebno Re{enie, soglasno
Odlukata za komunalni taksi, donesena od
strana na Sovetot na Op{tina Чешиново-
Облешево.

Nadomestokot za ureduvawe na
grade`noto zemji{te za postavenite vremeni
objekti, pri eventualно povrzuvawe so
infrastrukturnata mre`a, }e go opredeli
Op{tinata, a vo visina na ostvorenite
tro{oci za priklu~uvawe na
infrastrukturata (struja, voda i
kanalizacija).

VREMETRAEWETO NA KORISTEWE I
RE@IMOT NA POSTAVUVAWE   NA
VREMENITE OBJEKTI  VO TEKOT NA
KALENDARSKATA GODINA

Vremetraeweto na koristewe na
postavuvawe na vremeni objekti e za period od
pet kalendarski godini, i e opredeleno so
Re{enieto za postavuvawe na vremeni objekti,
so mo`nost za prodol`uvawe po istekot za
sekoi naredni пет godini. Re{enieto se

prodol`uva po barawe a strankata - korisnik
na vremeniot objekt.

TIPOT I FORMATA NA
VREMENIOT OBJEKT  KOJ  TREBA DA
BIDE POSTAVEN

Времен објект е монтажно-демонтажен или
типски објект кој се поставува на градежно
неизградено земјиште, заради привремена
употреба на просторот, до реализацијата на
урбанистички план за градежното земјиште на кое
е поставен времениот објект. Времен објект се
поставува заради вршење на: сообраќајни дејности
(привремени паркинзи и приодни патеки),
продажба на храна, туристички, културни, спортско-
рекрeативни и забавни дејности (платформи за
спортски, културни, туристички и забавни настани,
придружни објекти во функција на спортски
настани и летни дискотеки) и објекти кои се во
функција на граничните премини. Времените
објекти се поставуваат по добиено одобрение за
поставување на времен објект, кое го издава
градоначалникот на општината, на лицата кои
склучиле договор за краткотраен закуп за
предметното земјиште.

PREODNI I ZAVR[NI ODREDBI

5 .1. Tipot i izgledot na vremenite objekti
na lokaciite vo Чешиново-Облешево, }e bide
dopolnitelno opredelen vo zavisnost od
interesot i potrebite na u~esnicite vo
oglasot, i od mestopolo`bata na lokalcijata.

5 .2. Вremenite objekti se postavuvaat za
vremetraewe od 5 godina so mo`nost po istekot,
ovoj rok bide prodol`en so novo re{enie za
sekoi naredni 5 godini.

5. 3. Pravoto na koristewe na grade`noto
zemji{te za vremenite objekti, mo`e da bide
odzemeno i objektot otstranet od lokalitetot
dokolku objektot se koristi za druga namena i
se vr{at dejnosti razli~ni od predvidenite,
kako i do kolku korisnikot redovno ne go pla}a
nadomestokot za koristewe za postavuvawe na
urbanata oprema.

5.4. Odzemawe pravoto na koristewe i
otstranuvawe na objektot }e se izvr{i so
re{enija za otstranuvawe od strana na
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op{tinata, a oddelenieto za inspekciski
nadzor koj }e gi izvr{i re{enijata.

5.5. Me|usebnite prava i odnosi vo odnos na
ureduvawe na grade`noto zemji{te me|u
korisnikot  na zemji{teto i op{tinata }e se
regulira so poseben dogovor.

5.6. Do kolku korisnikot, ne go plati
nadomestokot za postavuvawe na vremenite
objekti, vo rok od 15 dena od denot na
izdavaweto na Re{enieto za postavuvawe, go
gubi pravoto na koristewe na grade`noto
zemji{te za postavuvawe na vrmen objekt.

5.7. Do kolku dojde do promena na detalniot
urbanisti~ki plan na lokalitetite na koj e
postavena vremeniot objekt, korisnicite se
dol`ni na svoj tro{ok da go otstranat
vremeniot objekt, vo rok od 15 dena od
dostavuvawe na re{enieto, bez ogled  na rokot
za koj e postaven.

5.8. Korisnikot na vremeniot objekt ne
mo`e da go ottu|i pravoto na vremeno
koristewe na grade`noto zemji{te, nitu da go
dava objektot pod zakup na drugi lica. Ako go
out|i pravoto na koristewe na zemji{teto ili
objektot go dade pod zakup so re{enie }e mu
bide odzemeno pravoto na postavuvawe na
vremeniot objekt.

5.9. Za bu~ni zanaeti, i zanaeti {to ja
zagaduvaat ~ovekovata okolina vo ovaa
programa ne se predvideni lokacii za vremeni
objekti.

Ovaa programa e ednogodi{na i vleguva
vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se
objavi  vo "Slu`ben glasnik na Оp{tina
Чешиново-Облешево".

Бр.08-2109/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за изработка на  Урбанистички
Планови , Урбанистичко – Планска

документација, и урбанистичко проектна
документација за 2023  год.на подрачјето на

општина Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Програмата за
изработка на  Урбанистички Планови ,
Урбанистичко – Планска документација, и
урбанистичко проектна  документација за 2023
год.на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2123/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 40 став 1,  од
Законот за урбанистичко планирање
(“Сл.весник на РСМ“ бр.32/20),  и член 21 став
1 точка 43 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (“Сл.гласник на општина Чешиново-
Облешево“ бр.6/2015 и 7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година  донесе:

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

2023 год. на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево

I. ВОВЕД
Урбанистичкото планирање е

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

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

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

Поради ова, постојаните иницијативи
од правни и физички лица и согледувањата
на потребите на општината од урбаното
планирање, а со цел да се овозможи изградба
на индивидуални градби и стопански
комплекси, согласно законските регулативи се
изработи годишна  програма за изработка на
урбанистички планови, (за село),
урбанистичко-планска документација  и
урбанистичко-проектна документација за 2023
година на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево.

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

II. АКТИВНОСТИ
Убанистички план за село

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

Во општина Чешиново-Облешево за
2023год. предвидена е изработка на УП за
село за следните населени места:

Изработка на Урбанистички план за село:

Урбанистички план за
село

1 Урбанистички буџет на општина

план за село
Теранци

2 Урбанистички
план за село
Кучичино

буџет на општина

3 Урбанистички
план за село
Бурилчево

буџет на општина

4 Урбанистички
план за село
Уларци

буџет на општина

5 Урбанистички
план за село
Жиѓанци

буџет на општина

6. Урбанистички
план за село
Лепопелци

буџет на општина

7. Урбанистички
план за село
Новоселани

буџет на општина

8. Урбанистички
план за село
Соколарци

буџет на општина

9. Урбанистички
план за село
Бања

Буџет на општина

Планови во постака
1. УП за

с.Чифлик
Центар за Источно
плански регион

2. УП за
с.Спанчево

Афпзрр

ЛУПД Локална урбанистичка планска
документација во тек

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Чифлик

Буџет на општина

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

Финансирање од
физичко лице
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електрична енергија –
фотоволтаични
панели на КП бр.1563
м.в Прогон КО
Чифлик ,општина
Чешиново-Облешево

ЛУПД Локална
урбанистичка
планска
документација

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Теранци

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Соколарци

Буџет на општина

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

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Облешево

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Жиганци

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Бања

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Бурилчево

Буџет на општина

ЛУПД за
пречистителна
станица на фекална
канализација за
с.Уларци

Буџет на општина

ЛУПД за КП 123и КП
124 КО Облешево за
стопански комплекс
примарна и финална
преработка на на
земјоделски
производи

Буџет на општина

Локална урбанистичка планска
документација

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

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

Убанистички план вон населено
место

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

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

Урбанистички план
вон населено место
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Измена и
дополнување на
Урбанистички план
вон населено место
за стопански
комплекс со намена
Г2 Лесна и
незагадувачка
Индустрија  во
м.в.Св.Атанас КО
Спанчево 1.10, 1.11,
1.13, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18, 1.19, 1.21, 1.21,
1.22,1.23, 1.24 и 1.25
Е2 –
комуналнасупраструк
тура
ГП1.01, ГП1.02
ГП1.03 ГП1.04
ГП1.05 ГП1.06,
ГП1.07 ГП1.08 и
ГП1.09

Буџет на општината
Заентерсирани
правни и физички
лица

Урбанистички проект
Вон опфат на
Урбанистички план
за изградба на
објекти за лесна
фармацевтска
индустрија со класа
на намена Г2.2 на КП
1992/1, 1992/2, 2006,
2016, 2021, 2022,
2023, 2024, 2025,
2026, 2027, 2028,
2029, 2030, 2031,
2032, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037,
2038, 2039, 2040,
2041, 2042, 2043 и
2044 КО Спанчево
вон град, Општина
Чешиново-Облешево

Финасирање од
правно лице или
физичко лице

Урбанистички проект
вон опфат на
урбанистички план за
изградба на
површински соларни
и фотоволтаични
електрани (Е-1.13) -

Фото-напонски
панели за
производство на
електрична енергија
кои се градат на
земјиште со моќност
до 1MW на КП
бр.1620, КП бр.1621,
КП бр.1626, КП
бр.1627, КП бр.1628,
КП бр.1629 и КП
бр.1630 и за изведба
на подземен
нисконапонски кабел
(10/20 kV) до
најблиската
приклучна
трафостаница КО
Кучичино, Општина
Чешиново-
Облешево-

Благица Андова-
Николова

Финасирање од
правно лице или
физичко

Урбанистички проект
вон опфат на
урбанистички план за
Е1.13 ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП
396, 37, 36, 35, дел
од КП 394, 395, 38 и
9, КО БАЊА,
Општина Чешиново-
Облешево

Финасирање од
правно лице или
физичко
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Урбанистички проект
вон опфат на
урбанистички план за
Е1.13 ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И
ФОТОВОЛТАИЧНИ
ЕЛЕКТРАНИ НА КП
33, дел од КП 394,
395, 38 и 9, КО
БАЊА,
Општина Чешиново-
Облешево

Финасирање од
правно лице или
физичко

Урбанистички проект
вон опфат на
урбанистички план за
бензиска пумпна
станица со
придружни и услужни
објекти на експресен
пат А3 (делница:
Штип-Кочани), на КП
бр.2801, КП
бр.2804/1, КП
бр.2804/2, КП
бр.2805/1, КП
бр.2806/1, КП
бр.2808, КП
бр.5109/1 и КП
бр.5191 КО
Соколарци, Општина
Чешиново-Облешево

Финасирање од
правно лице

Убанистички план вон населено
место

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

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

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

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

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

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

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

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

место во м.в„ Стара Река“КО Чифлик
За КП 1419 , П=65.000 м2
За КП 1419/1, П=69.310м2
За КП1419/3 ,П=1.414м2
За КП 1419/7, П=230 м2
КО Врбица
-КП 888 мв Голем Голак
КО Соколарци
-КП37 м.вГолак
-КП3 мв Мали Вршац
КО Спанчево вон град
КП117 мв Варварицал
КП282 мв Боговиште
КО Бања
КП1 м.в Грбава Чука
КП9 м.в Шугова Скала
КП 39 м.в Шугова Скала

Урбанистичкото – проектна
документација

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

Разработување на
Урбанистички план за село
Финансирање од Буџет на општина или
правни и физички лица

1 Урбанистички план за
Облешево

Разработка по
блокови или
градежна
парцела

2 Урбанистичли план за
Чешиново

Разработка по
блокови или
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градежна
парцела

3 Урбанистички план
Чифлик

Разработка по
блокови или
градежна
парцела

4 Урбанистички Проект
за село за
формирање на
градежна парцела од
КП бр.6511, КП
бр.6512/1, КП
бр.6512/2, КП
бр.6513/1, КП
бр.6513/2, КП
бр.4132/1, КП
бр.4130/4, КП бр.4128,
КП бр.5070, КП
бр.4127, КП бр.4098/2,
КП бр.4099, КП
бр.4100/2, КП
бр.4100/3, КП
бр.4197/2 и дел од КП
бр.5050/2 со намена
Г2-Лесна и
незагадувачка
индустрија, во КО
Чешиново, општина
Чешиново-Облешево.

II
Програмата за изработка на

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

Средствата за изработка на
урбанистички планови за 2023 год. Изнесуваат
5.000.000,оо денари.

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

III
Програмата влегува во сила осмиот ден

од обајвувањето во „Службен гласник на
Општина Чешиново-Облешево, а ќе се
применува од 01.01.2023 год.

Бр.08-2108/1                                     Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за поставување на урбана
опрема на територијата на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
поставување на урбана опрема на територијата
на општина Чешиново-Облешево за 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2122/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 80 од Законот за
градење ( Сл. весник на РМ бр 130/09, 124/10,
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18/11, 36/11, 54/11, 13/12/ 144/12, 25/13, 79/13,
137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14,
149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15,
30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16,35/18, 18/20и 227/22) член 36 став 1, точка 15 од Законот
за локална самоуправа ( Сл. Весник на РМ бр
5/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново – Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 15.11.2021 година ,да усвои:

ПРОГРАМА
за поставување на урбана опрема на
територијата на општина Чешиново-

Облешево за 2023 година

1.ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1

Co оваа Програма се утврдува
потребата и се уредуваат стандарди за
поставување на урбана опрема на подрачјето
на општина Чешиново-Облешево и
постапката за давање согласност за
поставување на урбаната опрема.

Член2
Одредбите на оваа одлука не се

однесуваат на предвидените градежни
парцели согласно УПС каде организација и
користење на просторот се врши согласно
планската и проектната документација (пазар,
училишта, автобуска станица, трговски
центри, индустриски објекти, станбени и други
јавни објекти).

Член 3
Одделни изрази употребени во оваа

Одлука се:
-Урбана опрема преставува опрема

која се поставува на градежно изградено и
уредено земјиште без притоа да се наруши
основната намена на просторот и
безбедноста на сообраќајот. Под урбана
опрема се смета опрема за продажба на:
билети за јавен превоз, весници, сувенири,
цвеќиња. сладолед потоа телефонски
говорници, автобуски постојки, типски објекти
за обезбедување на објекти на органите на

државната управа и резиденцијалните објекти,
јавни санитарни јазли, тераси со и без
настрешнци, покриени и непокриени шанкови,
платформи за јавни манифестации,
самостоечки рекламни паноа, детски
игралишта, жардињери за цвеќе, фонтани,
чешми, клупи и корпи за отпадоци.

-Јавни пешачки површини се
плоштади, тротоари, пешачки улици и други
површини наменети за пешачко движење
предвидени со УПС.

-Слободна проодна површина е дел
од јавна пешачка површина наменета
исклучиво за пешачко движење и изнесува
минимум 150 см.

2.ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 4
Урбаната опрема ,со својот изглед и

форма не смее да го намали естетскиот и
општиот изглед на околината, а со вршењето
на дејноста не смее да се создава
нечистотија,недозволена бучава и лоша
миризба.

Член 5
Урбаната опрема не смее да го

попречува пешачкото движење и треба да се
обезбеди непречен пристап до истата односно
да се обезбедат мин 120-150 см  слободна
проодна површина.

Член 6
На јавните пешачки површини не смеат

да се поставуваат бариери во просторот кои
можат да го попречат безбедносното движење
на пешаците или да го оневозможат
движењето на лица со хендикеп. Околу
поставената урбана опрема не смеат да се
преземаат градежни активности, ниту да се
поставуваат платформи, рампи или слично.

Член 7
Co поставување на урбана опрема не

смее да се нарушува изгледот на околниот
простор, да се попречува користење на јавните
пешачки површини или да се оневозможи
пристап до соседните згради.
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Член 8
При поставување на урбана опрема на

јавни пешачки површини минималната
слободна проодна површина е дел од јавна
пешачка површина наменета исклучиво за
пешачко движење и изнесува минимум 150 см

Член 9
Урбана опрема може да се постави во

пасивната пешачка зона од јавни пешачки
површини кои се со минимална ширина од
3,50 м до 4,00 м за киоск или од 1,50 м
ширина за поставување на корпи за отпад или
жардињери. Пасивната пешачка површина се
предвудува на минимално растојание од 0,80
м од рабникот на коловозот.

Член 10
Широчината на  слободна проодна

површина се мери  од ивицата на коловозот .

Член 11
Поставување на урбана опрема не е

дозволено на делот од тротоарот во зоната
на свртување на улицата, така да на
раскрсници може да се постави урбана
опрема на минимум 10 м од пресечната точка
на двете регулациони линии.

Член 12
Во коридорот на Слободна проодна

површина минималната слободна височина
при поставување на рекламни понао,
информативни табли , настрешници и тенди
да изнесува минимум 3,20 м , а чадори за
сонце минимум 2,50 м.

Член 13
Времетраењето на користењето на

јавната пешачка површина може да биде:
дневно, месечно, сезонско за неколку месеци,
годишно и повеќе годишно но најмногу за
период од 5 години.

Член 14
Поставувањето на урбанта опрема се

врши на начин што нивното поставување и
отстранување треба да се одвива на брз и
лесен  начин без оштетување на подлогата

Член 15
После завршувањето на рокот за

користење на урбаната опрема корисникот е
должен да ја врати површината во првобитна
состојба..

3. ПОДЕТАЛНИ СТАНДАРДИ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 16
Покрај основните услови од точка 2 на

оваа Програма се утврдуваат и подетални
стандарди за одделни елементи за урбана
опрема и тоа:

1. Самостоечки рекламни паноа и
Информативни табли

-Самостоечките рекламни паноа се
поставуваат на пешачки зони и зелените
површини во профилот на сообраќајницата, а
во согласност со Законот за безбедност на
сообраќајот на патиштата

-Информативните табли служат за
огласување, рекламирање и имформирање на
граѓаните , а можат да бидат за јавна намена
или за комерцијална намена;

-Поставувањето на информативните
табли не треба да го попречува нормалното
одвивање на пешачкиот и колскиот сообраќај;

- информативните табли може да се
поставуваат на следниот начин:

а) прицврстени табли на објекти за
огласување на културно уметнички, спортски и
други манифестации;

б) слободно стоечки, преносливи и други
табли-паноа од рекламен карактер и друга
содржина;

-Огласите и другите текстуални објави
може да се истакнуваат и на рекламни витрини,
рекламни столбови и сл.

- Локација бр1 ( ознака во графички
прилог )

КП бр.5783/1 КО Облешево
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- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план или

урбанистичко планска документација

 Имотен лист

 Основен проект  ( содржина и фази
во зависност од комплексноста  на
рекламното пано или
информативната табла)

2.Клупи, фонтани и корпи за
отпадоци

-Клупите, корпи за отпадоци,
фонтаните и чешмите се поставуваат на
поголема јавна пешачка површина, плоштад,
поголеми пешачки патеки, на автобуска
станица, во паркови и на други локации
согласно елаборатот за поставување на
урбана опрема;

-Покрај клупите потребно е да има
обезбеден поплочен простор со димензии
1,00 м х1,20 м за луѓето со хендикеп;

-Корпи за отпадоци можат да се
постават како слободно стоечки или
прикачени на фасади на објекти или на
столбови за светилки.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план или

урбанистичко планска документација

 Основен проект- Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема со размер и
прилог од моделот на опремата.

 И други документи дефинирани во
Барањето.

3.Бини ( платформи)
- Бини ( платформи) се поставуваат за

време на одржување на спортски, културно
уметнички манифестации, туристички,
политички и сл.

-Поставувањето и отстранувањето на
истите треба да биде непосредно пред и по
завршувањето на манифестацијата за
временски период од 1 до 15 дена.

-Бините се поставуваат на плоштади и
на површини кои можат да примат поголема
група на граѓани.

-Предвидени локации за поставување на
бини за одржување на културно- уметнички
манифестации на територијата на општината
се :

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план или

урбанистичко планска документација

 Основен проект  ( содржина и фази во
зависност од комплексноста  на бината-
платформата ,(опремата) со атест или
ревизија )

 И други документи дефинирани во
Барањето.

4. Опрема за забава на деца и детски
игралишта

Опрема за забава за деца се поставува
по повод државни и верски празници на места
каде има доволен простор за тоа, во близина
на паркинг простор, а јавната површина се дава
на краткотрајно користење до 30 дена.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план или

урбанистичко планска
документација

 Ревидиран основен проект  (
содржина и фази во зависност од
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комплексноста  на опремата и
инсталациите)

 И други документи дефинирани
во Барањето.

5.Опрема за спортско рекреативни
активности

Опремата за спорт и реквизити за
детските игралишта се поставуваат на
градежно изградено земјиште за јавна намена
(парковско, заштитно зеленило и зеленило за
спорт и рекреација).

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема со
размер.

 Основен проект  ( содржина и
фази во зависност од
комплексноста  на опремата и
инсталациите)

 И други документи дефинирани
во Барањето.

6.Паркинзи во функција на објекти
на органите на државната управа и на
објектите на општината

-Паркинзите ќе се поставуват согласно
потребите на општината, а типот и локациите
ќе се определува со посебен елаборат.

- Потребна документација :
 Извод од Урбанистички план

или урбанистичко планска
документација

 Ситуација со обележана
локација на урбаната опрема со
размер.

 Основен проект  ( содржина и
фази во зависност од
комплексноста  на опремата и
инсталациите)

7. ПОСТАПКА И СОГЛАСНОСТ ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Член 17
Урбана опрема се поставува по

претходно добиено одобрение за поставуање
на урбана опрема кое го издава
Градоначалникот на општината.

Член 18
Урбана опрема за јавна употреба се

поставува врз основа на идеен и одобрен
елаборат. Елаборатот го изготвува Општината
или овластени институции врз основа на
стандардите утврдени со оваа Програма.

Член19
Урбана опрема за комерцијална намена

се поставува врз основа на изготвен и одобрен
Основен проект .Основниот проект го изготвува
овластен проектант по барање на корисникот
кој Бара поставување на урбана опрема. За
поставената урбана опрема за комерцијална
намена се плаќа надомест според Законот за
комунални такси.

8.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20
Општинските инспекции ќе вршат

надзор над спроведување на стандардите и
постапките за поставување на урбаната
опрема.

Член 21
Постојните сопственици и корисници на

урбана опрема на јавна пешачка површина и
пред угостителски објекти што не ги
исполнуваат стандардите утврдени со оваа
Програма се должни во рок од 6 месеци по
влегувањето во сила на оваа Програма да се
прилагодат кон стандардите на истата. Во
спротивно општинските служби ќе преземат
мерки за нивно отстранување на сметка на
сопственикот на објектот.
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Член 24
Измена, дополнување, прошируавање

и промена  на оваа програма може да се
изврши како за потребите на Општина
Чешиново - Облешево така и по иницијатива
од заинтересирани правни и физички лица,
согласно законска регулатива.

Средствата за реализирање на оваа
програма  кои се предвидени за 2023 година
изнесуваат 60.000.000,оо денари

Член 25
Оваа Одлука влегува во сила

наредниот ден од денот на објавувањето во
,,Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“.

Бр.08-2107/1 Совет на
17.11.2022 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 Измените и
дополнувањата на Буџетот на Општина

Чешиново-Облешево за 2022 година - Трет
Ребаланс

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Измените и дополнувањата на
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за
2022 година - Трет Ребаланс, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2121/1 Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21,
став 1 точка 4  од Статутот на Општина
Чешиново-Облешево („Сл. гласник на Општина
Чешиново-Облешево“  бр. 6/2015 и 7/2019)
Советот на Општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на 15.11.2022 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Измените и

дополнувањата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за 2022

година - Трет Ребаланс

Член 1
Се усвојуват Измените и дополнувањата

на Буџетот на Општина Чешиново-Облешево
за 2022 година – Трет Ребаланс.

Измените и дополнувањата на Буџетот
на Општина Чешиново-Облешево за 2022
година (Ребаланс) се составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила  на денот

на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-2106/1 Совет на
17.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево во областа на

културни и спортски манифестации за 2023
година

1.Ја  прогласувам Програмата за
активности на општина Чешиново-Облешево во
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областа на културни и спортски
манифестации за 2023 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2120/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 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 44 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/20152015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година ја донесе
следната

П Р О Г Р А М А
ЗА АКТИВНОСТИ НА ОПШТИНА

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ВО ОБЛАСТА НА
КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ

ЗА 2023 ГОДИНА

I. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

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

- Сочувување и афирмирање на
материјалното и духовното културно
наследство на Општина Чешиново-
Облешево ;

- Сочувување и афирмирање на
културниот идентитет и спецификите на
Општина Чешиново-Облешево;

- Создавање услови за квалитетно културно
жиеење, соодветно на статусот на
општина Чешиново-Облешево;

- Промовирање и поддржувањена нови
идеи и проекти што ја афирмираат
Општина Чешиново-Облешево како
културно и спортски развиенаОпштина ;

- Интензивирање и збогатување на
меѓународната културна и спортска
соработка.

II. Активности

Активностите на Општина Чешиново-
Облешево во областа на културата и спортот ќе
бидат насочени кон поттикнување,
поддржување и помагање на остварувањето на
целите на оваа Програма. Во таа смисла ќе се
спроведуваатактивноститеза:

- Сочувување на континуитетот на
одржувањето на традиционалните
културно - уметнички и спортски
манифестации со потврдени квалитети и
присутен голем интерес на жителите од
општината, регионот и пошироко;

- Реализирање на манифестации,
програми и проекти со современи
содржини кои квалитетно го збогатуваат
културниот и спортскиот живот на
општината;

- Помагање на манифестациите на
младите со културни-уметнички и
забавно-едукативни содржини;

- Одвивање на културно-уметнички и
забавни приредби и спортски
натпревари на подрачјето на општина
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Чешиново-Облешево;

- Поддржување на културно-историски
манифестации, манифестации  од
историско наследство, културна
традиција во општина Чешиново-
Облешево.

III. Финасирање

Активностите на општина Чешиново-
Облешево од областа на културата, и спортот
утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат
од средствата на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за2023година.

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

- Буџетот на Република Македонија за
2023 година (преку надлежните
министерства)

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

- Заинтересирани партнери за меѓусебна
соработка во земјата и странство и

- Други извори.

IV. Распоредување на буџетските
средства

Средствата од Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2023 година се
распоредуваат како учество на Општина
Чешиново-Облешево за поттикнување,
одржување и помагање на манифестации и
проекти од областа на културата и спортот,
Вкупно 885.000,00 денари за следните
активности :

Р.
бр

Назив на активност Износ во денари

1 Манифестација Ден на
општина 21 Септември-
Мала Богородица

400.000,00 денари

2 Организирање на
Манифестација Ден на
штркот

30.000.00 денари

3 Фестивал на оризот 30.000,00
денари

4 Манифестација Св.Трифун
– с.Кучичино

10.000,00 денари

5 Бадников - Коледарски
оган

20.000,00 денари

6 Манифестација „Сурва“ –
с. Теранци

10.000,00 денари

7 Богојавление- Водици 15.000,00 денари

8 Одбележување на 27
Април 1905 – годишнина
од смртта на
македонскиот
револционер Никола
Карев кај Свиланово

10.000,00
денари

9 Организирање на
Илинденски Спортски Игри
– Чешиново

260.000,00 денари

10 Финансиска или
матрејална помош за
Меморијални турнири во
фудбал

20.000,00 денари

11 Црковни и граѓански
собири

20.000,00 денари

12 Мото дефиле 10.000,00 денари

13 Други манифестации и
културни активности  кои
ќе се одржат на
територијата на општина
Чешиново-Облешево

50.000,00 денари

ДЕТАЛЕН ОПИС НА АКТИВНОСТИ :

1. Манифестација Ден на општина 21
Септември - Мала Богородица

Организатор: ОпштинаЧешиново-
Облешево

Ден,место на одржување: 21 Септември ,
Парк Облешево

Опис на настан:
- Организирање на прием кај градоначалникот
-Свечена седница на Советот на општина
Чешиново-Облешево (доделување на годишни
признанија, награди од распишан литературен
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конкурс и сл.)
- Традиционално зажнејување на ориз (
подготовкана и оспособување на  простор,
набавка на потребни намирници: сок,погача и
сл.).
- Културно уметничка програма со концертен
настап на естрадни уметници - Техничка
организација (озвучување, бина со
конструкција, осветлување, организирање и
уредување на просторот, закуп на штандови).
- Обезбедување на сувенири(подароци) за
учесниците;
- Коктел за гоститe;

- Сместување за гости.

Вкупно..................400.000,00 ден.
2. Манифестација Ден на Штркот

Организатор: Општина Чешиново-
Облешево во соработка со основните
училишта од општината и детската
градинка.

Ден, место на одржување: прва
половина на месец мај, парк с.Чешиново

Опис на настан: Културно
уметничка програма со едукативни
содржини.

Техничка организација
(озвучување, уредување на прсотор)

Вкупно .................30.000,00 ден.

3. Фестивал на оризот

Организатор: Оризова братимка
и Општина Чешиново-Облешево

Ден,место на одржување:
Октомври , парк Чешиново

Опис на настан: Културно
уметничка програма, збогатена со
дегустација на ориз.

Техничка организација
(озвучување, уредување на прсотор)

Вкупно ...................30.000,00 ден.

4. Манифестација Св.Трифун –
с.Кучичино

Организатор: Месна заедница Кучичино ,
жители на с.Кучичино

Место на одржување: с.Кучичино, 14
Фебруари.

Опис на настан: Културно уметничка
програма со настап на естрадени
уметници,збогатена со лотарија.  Учество на
општина Чешиново-Облешево во

набавка на телевизор или друг вид на
бела техника како главна награда на
организираната лотарија.

Вкупно ......................10.000,00 ден.
5. Бадников - Коледарски оган

Организатор: Месните заедници
Учество на општина Чешиново-Облешево
во набавка на риба за приготвување на
прославите.

Вкупно ....................20.000,00 ден.

6. Манифестација „Сурва“ – с. Теранци

Организатор: Месна заедница
Теранци , жители на с.Теранци

Место на одржување: с.Теранци,
14 Јануари.

Опис на настан: Културно уметничка
програма со настап на естрадени уметници,
збогатена со лотарија.  Учество на општина
Чешиново-Облешево во набавка на телевизор
или друг вид на бела техника како главна
награда на организираната лотарија.

Вкупно ....................10.000,00 ден.

7. Богојавление-Водици, Потопување на
светиот крст во осветените

води
Организатор: Месните заедници
Место на одржување: с.Спанчево,

с.Соколарци, с.Жиганци, с.Кучичино,с.Теранци,
с.Чифлик.

Учество на општина Чешиново-
Облешево во набавка на подароци за среќните

факачи на крстот.
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Вкупно ...................15.000,00 ден.

8. Одбележување на 27 Април 1905 –
годишнина од смртта на македонскиот
револционер Никола Карев кај Свиланово

Организатор: Општина
Чешиново-Облешево и Општина Кочани

Место на одржување: Спомен
обележје кај м.в Свиланово с.Рајчани.

Опис на настан: Учество на
општина Чешиново-Облешево во
организрање на настанот со
традиционално положување на цвеќе,
литературно читање, и др. Активности
како мото дефиле и слично.

Вкупно ...................10.000,00 ден.

9. Организирање на Илинденски
Спортски Игри – Чешиново

Организатор: Општина Чешиново-
Облешево

Место на одржување: Фудбалско
Игралиште с.Чешиново, Јули - 02 Август

Опис на настан: Одржување на
турнири во фудбал  помеѓу екипи од
источниот регион на Македонија.

- Техничка организација ( озвучување
на  официјалното отварање и финалето на
игрите, подготовка на теренот).
- ангажирање на две лица надворешни
соработници за организирање на игрите.
- изготвување на покани, благодарници,
дипломи и сл.
- набавка на пехари и медали и сл.
Обезбедување на финансиски средства за
награди и тоа :

Фудбал 1 место
......................................80.000,00денари
Фудбал 2 место
......................................40.000,00денари

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

10. Меморијални турнири во фудбал (
Финансиска или матрејална помош)

Организатор: Група граѓани
Опис на настан: Организирање на

Меморијални турнири во фудбал.
Финансиска или матрејална помош од

страна на општина Чешиново-Облешево за
набавка на топки,мајци и слично за турнирите.

Вкупно .........................20.000,00 ден.

11. Црковни и граѓански собири

Организатор: Група граѓани, Месна
заедница, црковни одбори
- Финансиска помош за црковните

одбори за приготвување и одбележување
на  Верски празници

Вкупно ...........................20.000,00 ден.

12. Мото дефиле

Организатор: Мото клуб од Чешиново-
Облешево
- Финансиска помош за мото клубот за
заедничко организирање на мото дефиле  за
одбележување на „27 Април годишнина од
смртта на Никола Карев“ или „21ви Септември
Ден на општина“  или друг празник.

Вкупно ............................10.000,00 ден.

13. Други манифестации културни и
спортски активности  кои ќе се

одржат на територијата на општина
Чешиново-Облешево

Вкупно ..........................50.000,00 ден.

Средствата распоредени за
дополнително утврдени манифестации,
културни и спортски активности ќе ги насочува
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево , за активности кои не се опфатени со
оваа Програма, а со својата активност, значење и
квалитет придонесуваат за остварување на
програмираните цели во областа на културата и
спортот .
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V. Манифестации и приредби што ќе се
подржуваат и помагаат со други форми и
активности

Други форми и активности со кои ќе се
поддржуваат и помагаат културните
манифестации, приредби и проекти се
следните:
- Покровителство на Општина
Чешиново-Облешево ;

- Доделување награди, пригодни
подароци и слично;

- Обезбедување стручна, техничка и друга
поддршка со кадрите и опремата со која
располага Општина Чешиново-Облешево ;

- Учество на претставници на Општина
Чешиново-Облешево, при организирање
протоколарни и промотивни средби,
одржување на манифестции и реализирање
напроектиод областана културатаи спортот .

Другите форми на активности за
поддршка и помош на манифестациите и
приредбите, натпреварите ќе се реализираат од
страна на надлежниот орган на Oпштина
Чешиново-Облешево и тоа по барање на
организатори на манифестациите и
реализаторите на проектите до Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево , усогласено со
целите на оваа Програма и расположивите
можностинаОпштинаЧешиново-Облешево.

VI. Завршни одредби

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

Програмата влегува во сила со денот
на објавување во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево а ќе започне да
се применува од 01.01.2023 година.

Бр.08-2105/1                                     Совет на
17.11.2022 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 спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на

деловен простор сопственост на општина
Чешиново-Облешево во село Кучичино

1.Ја  прогласувам Одлуката за
спроведување на постапка за јавно наддавање
за издавање под закуп на деловен простор
сопственост на општина Чешиново-Облешево
во село Кучичино, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2119/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 10
од Законот за локална самоуправа и член 21,
став 1, точка 32 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
15.11.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на

деловен простор сопственост на општина
Чешиново-Облешево во село Кучичино

Член 1
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Да се спроведе постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на деловен
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во село Кучичино, објект сала , КО
Кучичино , лоциран на  КП 3625 на адреса:
село, број на зграда 1, Намена на зграда В4-8,
Влез 1, Кат ПР,намена ДП,  евидентиран во
Имотен лист бр. 23, со  површина од  205м2.
Висината на вкупната почетна цена на
закупнината на јавното надавање да изнесува
0,5% од проценетата вкупна вредност за
месечна закупнина на деловниот простор.

Член 2
Објектот  да се издаде за период од 10

(десет) години.
Член 3

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

Бр.08-2104/1                                     Совет на
17.11.2022 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 утврдување на износ на
надоместок на трошоците за престој на

деца што паѓа на товар на родителите во
ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина

Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за утврдување на
износ на надоместок на трошоците за престој
на деца што паѓа на товар на родителите во
ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2118/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ бр.5/02), а во согласност со
Предлог Одлуката за зголемување на износот
на надоместокот на трошоците за престој на
деца што паѓа на товар на родителите од УО
на ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново бр.02-180/5 од
09.11.2022 година, Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 15.11.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К А
За утврдување на износ на надоместок на
трошоците за престој на деца што паѓа на

товар на родителите во ЈОУДГ „Ѕвездички“
Чешиново, општина Чешиново-Облешево

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува износ во

висина од 1.800,00 денари (илјада и
осумстотини денари) како надоместок на
трошоците за престој на деца што паѓа на
товар на родителите чии деца ги користат
услугите на ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
општина Чешиново-Облешево

Член 2
Децата кои ги користат услугите за

престој во ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново а се
деца на самохрани родители (со еден жив
родител), се ослободуваат во целост од
плаќање на надоместокот за трошоци за
престој на деца што паѓа на товар на
родителите.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесувањето, а ќе се применува од
01.12.2022 година и ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.
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Бр.08-2103/1 Совет на
17.11.2022 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 еднократна финансиска
помош на Иван Костов од с.Чешиново

1.Ја  прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Иван
Костов од с.Чешиново, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 15.11.2022 година.

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

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

Бр.09-2117/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.11.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и 7/2019), и врз основа на
Програмата за социјална заштита за 2022
година, Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
15.11.2022 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на Иван

Костов од с.Чешиново

Член 1
На Иван Костов од с.Чешиново, му се

одобрува еднократна парична помош во

висина од 30.000.00 денари  (триесет илјади
денари) како помош за социјално загрозено
семејство (смрт на член на семејството,
преземање на телото од Малта).

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка на

Иван Костов.
Член 3

Одлуката влегува во сила со денот  на
донесување и истата ќе се  објави во Службен
гласник на општина Чешиново.

Бр.08-2089/1 Совет на
16.11.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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