
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 14
Чешиново-Облешево

13.12.2022 година
Излегува по

потреба

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

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

Одлуката за прифаќање на Иницијатива
за изработка на 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

1.Ја  прогласувам Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на
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, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
07.12.2022 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.09-2232/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 58 став 1  и став 2
точка 6 од Законот за урбанистичко

планирање (Сл.весник на РСМ бр.35/2020),
член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член
21, став 1, точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Сл.гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2017 и 7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 07.12.2022 година ја
донесе следната:

ОДЛУКА
За прифаќање на Иницијатива за изработка

на 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

Член 1
Се прифаќа Иницијативата поднесена

од Миле Боризовски за изработка на
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, за формирање на градежна парцела со
проектен опфат (големина) според геодетска
евиденција за катастарските парцели.

Големината на проектниот опфат
изнесува околу 10,9 ха.

Член 2
Изработката на Урбанистичкиот проект,

изработката на стручната ревизија на
Урбанистичкиот проект, како и сите работи што
ќе произнесат околу изработката на
урбанистичкиот проект од член 1 на оваа
Одлука ги финансира барателот.
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Член 3
Урбанистичкиот проект да се изработи

во постапка пропишана со Закон за
урбанистичко планирање.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување, и истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-2220/1                                     Совет на
09.12.2022 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 прифаќање на Иницијатива за
изработка на 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

1.Ја  прогласувам Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на
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, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 07.12.2022 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.09-2231/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 58 став 1 и став 2
точка 6 од Законот за урбанистичко планирање
(Сл.весник на РСМ бр.35/2020), член 36 став 1
точка 15 од Законот за локална самоуправа
(Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Сл.гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2017 и 7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 07.12.2022 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За прифаќање на Иницијатива за изработка

на 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

Член 1
Се прифаќа Иницијативата поднесена

од Миле Боризовски за изработка на
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, за
формирање на градежна парцела со проектен
опфат (големина) според геодетска евиденција
за катастарските парцели.

Големината на проектниот опфат
изнесува околу 7,3 ха.

Член 2
Изработката на Урбанистичкиот проект,

изработката на стручната ревизија на
Урбанистичкиот проект, како и сите работи што
ќе произнесат околу изработката на
урбанистичкиот проект од член 1 на оваа
Одлука ги финансира барателот.

Член 3
Урбанистичкиот проект да се изработи

во постапка пропишана со Закон за
урбанистичко планирање.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување, и истата ќе се објави во
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„Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-2219/1 Совет на
09.12.2022 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 поттикнување и
унапредување на еднаквите можности на

мажите и жените на територија на општина
Чешиново-Облешево за  2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
поттикнување и унапредување на еднаквите
можности на мажите и жените на територија
на општина Чешиново-Облешево за  2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 07.12.2022 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.09-2230/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14 став 1 од
Законот за еднакви можности на мажите и
жените  (Службен весник на Република
Македонија бр.66/2006, 166/2014 и 150/2015) и
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 07.12.2022 година донесе:

П Р О Г Р А М А
за поттикнување и унапредување на

еднаквите можности на мажите и жените на
територија на општина Чешиново-Облешево

за  2023 година

Вовед
Согласно член 16 од  Законот за

еднакви можности на мажите и жените
(Службен весник на Република Македонија
бр.66/2006, 166/2014 и 150/2015), Единиците на
Локалната Самоуправа се должни да ги
утврдуваат и унапредуваат еднаквите
можности и да го почитуваат принципот на
еднакви можности при усвојување на мерки и
активности кои се потребни за воспоставување
на еднакви можности меѓу половите.

(1) Единиците на локалната самоуправа
за постигнување на целите на овој закон, во
рамките на своите надлежности се должни да
го почитуваат принципот на еднакви можности
и да ги промовираат и унапредуваат еднаквите
можности на жените и мажите преку
преземање на општи и посебни мерки од
членовите 5, 6 и 7 од овој Закон и да
изработуваат годишен план во кој ќе ги утврдат
општите и посебните мерки.

(2) Единиците на локалната самоуправа се
должни во рамките на своите стратешки
планови и буџети да го икорпорират принципот
на еднакви можности на жените и мажите; да ги
следат ефектите и влијанието на нивните
програми врз жените и мажите и да
известуваат во рамките на своите годишни
извештаи и да учествуваат во подготвувањето
на Стратегијата за родова еднаквост во делот
кој се однесува на единиците на локалната
самоуправа.

(3) Органите на единиците на локалната
самоуправа при донесувањето на развојни
планови и други акти и одлуки, се должни да ги
разгледуваат и да ги земат предвид
предложените мерки и активности од страна на
комисијата за еднакви можности на жените и
мажите и координаторот за еднакви можности
на жените и мажите .

(4) Органите на единиците на локалната
самоуправа се должни да соработуваат со
здруженијата на работодавачите, синдикатот,
невладините организации и здруженија активни
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на полето на еднаквите можности со цел да
обезбедат предлози и мерки за постигнување
на целта на Законот.

(5) Единиците на локалната
самоуправа се должни да формираат
комисија за еднакви можности на жените и
мажите, како постојно тело со одлука на
советот на единицата на локалната
самоуправа, а нејзиниот состав, надлежности,
задачи и обврски се утврдуваат со статутот на
единицата на локалната самоуправа.

I.Мерки и Активности
-Комисијата за еднакви можности на

мажите и жените при општина Чешиново-
Облешево ке соработува со здруженијата на
работодавачите, синдикатот, невладините
организации и здруженија на граѓани активни
на полето на еднаквите можности со цел да
обезбедат предлози и мерки за постигнување
на целта на Законот.

-Комисијата за еднакви можности од
ставот (5) на овој член:

-Дава мислење во однос на
материјалите и предлозите за седниците на
Советот и мислењето ќе го доставува до
Советот на разгледување;

-Учествува при креирањето и
донесувањето на стратешките документи,
особено при креирањето и донесувањето на
Стратегијата за развој на единицата на
локалната самоуправа, донесувањето на
буџетот на единицата на локалната
самоуправа, Статутот, Програмата на Советот
и др.

-Идентификува и дава предлози за
начините на инкорпорирање и
формализирање на принципот на еднакви
можности во работата на органите на
единицата на локалната самоуправа и
општинската администрација;

-Ке се грижи за доследно
спроведување на одредбите од Законот за
еднакви можности на жените и мажите и други
закони од областа на еднаквите можности и
не - дискриминацијата, предлагајќи му на
Советот мерки и активности во насока на
унапредување на еднаквите можности врз
основа на анализа на утврдените состојби во

областите во надлежност на единицата на
локалната самоуправа.

-Насоките и мерките за постигнување на
целите ќе бидат насочени во посебни области
на општествениот живот пред се во областа на
вработувањето, социјалната сигурност и
здравствената заштита, образованието,
семејните односи и застапеноста на жените и
мажите во јавниот живот.

-Комисијата со цел да ја зголеми
родовата рамноправност ќе организира
трибини, семинари, работилници, ќе промовира
пропаганден материјал и информациски
кампањи со изработка на флаери  во соработка
со женските невладини организации.

-Комисијата ќе се заложи за отварање
на канцеларија со одредување на
админисатративно лице, техничка опрема на
канцелариите со отварање на СОС телефон.

-Комисијата ќе ја промовира родовата
рамноправност на локално ниво.

II. Цели
-Охрабрување на жените за

пријавување на семејното насилство како и
насилство за време на работа.

- Човечките права - недискриминација
-Жената и одлучувачките процеси во
локалната заедница
-Подигање на свеста за грижа на жената
на сопственото здравје
-Подобрување на информираноста кај

младите за заштита од несакана бременост и
инфективни заболувања.

-Изготвување на основни статистички
податоци за економско-социјална положба на
жените на територијата на општина Чешиново-
Облешево

-Родово одговорно буџетирање
-Јакнење на капацитетите/едукација на

КЕМ, советниците од советот на општината,
општинска администрација, образовни
институции (како и други чинители во
општествениот живот)

-Интезивирање и проширување на
соработката со НВО од областа на еднаквите
можностите

III.Задачи:
- Одржува трибини и предавања
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- Формирање на женски НВО
-Одржува состаноци со сите

претставници на женските форуми од
политичките партии со цел на поттикнување
на учество и зголемување на вклученоста на
жените во јавниот живот

-Обезбедува финансиска подршка
преку вработување на жени и жени самохрани
мајки.

-Организира трибини и работилници за
подигање на јавната свест за социјално
вклучување на самохраните лица во
општествениот живот.

-Обезбедува субвенционирано
доделување на социјални станови.

IV.Јавност
Во врска со предложените мерки и

активности на Комисијата за родова
рамноправност, граѓаните на општина
Чешиново-Облешево ќе бидат информирани
преку средствата за јавно информирање.

На Web-страната на општината и
На официјалната фејсбук страна на

општината

V.План за акција
Комисијата ќе се состанува на секои

три месеци со цел да се направи преглед на
спроведените активности во периодот што
изминал, и превземање на мерки за наредни
активности.

Комисијата на крајот на годината ќе
достави финален извештај за својата работа
до Советот на општината.

VI.Буџет
Работата на Комисијата ќе биде

финансирана од Буџетот на општината и
разни општи и тековни донации.Вкупно
обезбедени финансиски средства од Буџетот
на општината...... 30.000,00денари

-Одржување на трибини за
потикнување свеста кај жените за заштита од
семејно насилство како и едукација за
навремено информирање до социјалните
установи и МВР – 7.000,00денари

-Трибина и едукација на жените од
малигни заболувања како и рано откривање
на рак на дојка и матка –5.000,00 денари.

-Трибина за малолетна
деликвенција(разни пороци кај младите, како
алкохол,дрога идр,).- 5.000,00денари.

-Работилници – 4.000,00денари
-Учество во проекти за наведените

случаи – 5.000,00денари
-Печатење на флаери и др.потребни

материјали за трибини и работилници. –
2.000,00денари.

-Други тековни трошкови –
2.000.00денари.

VII. Завршни Одредби
Програмата влегува во сила со денот на

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

Бр.08-2218/1                                     Совет на
09.12.2022 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 критериуми за
распределба на средствата од Блок

дотацијата за основно образование за
основните училишта во општина Чешиново-

Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
утврдување на критериуми за распределба на
средствата од Блок дотацијата за основно
образование за основните училишта во
општина Чешиново-Облешево за 2023 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
07.12.2022 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.09-2229/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и
член 36, став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02) 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 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За утврдување на критериуми за

распределба на средствата од Блок
дотацијата за основно образование за

основните училишта во општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

Член 1
Блок дотацијата од Буџетот на Република

Северна Македонија наменета за
финансирање на основното образование се
дели помеѓу 2 (двете) основни училишта во
општина Чешиново-Облешево.

Член 2
Критериуми за распределба на блок

дотацијата помеѓу основните училишта се:
основната сума на блок дотацијата наменета
за општината, потребните средства за бруто
плати, бројот на ученици во училиштето и
бројот на паралелки во училиштето.

Член 3

Средствата кои се добиваат по основ на
Блок дотации од Буџетот на Република
Северна Македонија за двете основни
училишта во општина Чешиново-Облешево, се
распоредуваат на два дела и тоа:

А) Дел за бруто плати;
Б) Дел за материјални трошоци.

Член 4
Делот за бруто плати на вработените во

училиштата се утврдуваат врз основа на бруто
платата и планираниот број на вработени во
училиштата во тековната година.

Член 5
Делот на средствата што се однесуваат за

материјални трошоци се распоредуваат по
следните критериуми:

• 80 % од вкупните средства се делат на
еднакви делови помеѓу двете училишта, или
50:50%;

 Останатите20% се распределуваат
според следната формула:

ОУ = 0,30 х __С__ х Уоу + 0,70 х __С__ х Поу
УО                           ПО

ОУ – основно училиште
С – сума за распределба
УО – број на ученици во општината
Уоу – број на ученици во основното

училиште
ПО – број на паралелки во општината
Поу – број на паралелки во основното

училиште

Член 6
Неискористените средства од блок

дотацијата за 2022 година, согласно
Дополнувањето на насоките за подготовка на
буџетите на ЕЛС за 2022 година, се враќаат во
Буџетот на Република Северна Македонија
најдоцна до 31.12.2022 година, а доколку има
неискористени средствата кои ќе останат како
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салдо од претходните години, во 2023 година
Советот на Општина Чешиново-Облешево ќе
донесе посебна одлука за постапување со
неискористените средства.

Член 7
Одделението за финансии да изврши

пресметка на износот на средства кои
припаѓаат на соодветните училишта, согласно
дефинираните критериуми, и да ги извести
училиштата.

Член 8
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-2217/1                                     Совет на
09.12.2022 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 награди и подароци во
основното и предучилишното образование

и воспитание во Општина Чешиново-
Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
награди и подароци во основното и
предучилишното образование и воспитание
во Општина Чешиново-Облешево за 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 07.12.2022 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.09-2228/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и
член 22, став 1, точка 6 од Законот за локална
самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и
врз основа на член 15, став 1, точка 6 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  07.12.2021 година ја донесе
следната:

П Р О Г Р А М А
за награди и подароци во основното и

предучилишното образование и воспитание
во Општина Чешиново-Облешево за 2023

година

1.Вовед
Со оваа програма ќе бидат опфатени

наградите кои се доделуваат на учениците од
основните училишта и подароците на децата
од детската градинка во Општина Чешиново-
Облешево во 2023 година.

Од Општина Чешиново-Облешево ќе
бидат наградени учениците на генерација за
учебната 2022/2023 година, ученици кои ќе
остварат особени достигнувања по одредени
предмети во учебната 2022/2023 година на
државни натпревари, ќе се организира 5
дневно летување во Дојран за учениците на
генерација и особено истакнатите ученици во
учебната 2022/2023 година и ќе се дадат
подароци како  мотивација  за првачињата
(пакетчиња со училишен прибор).

Со оваа Програма се утврдуваат
критериумите и постапката за избор на
учениците од основните училишта во Општина
Чешиново-Облешево, кои ќе бидат наградени
со летување за учебната 2022/2023 година,
како и организирањето на летувањето.



Стр.8 бр.14 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 13.12.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

2.Основни цели
Еден од клучните предизвици на

образовната политика и на образовниот
систем во целина во основните училишта на
територијата на Општина Чешиново-
Облешево во наредниот период ќе биде
подобрувањето на квалитетот на воспитно-
образовниот процес на младите во рамките
на законските можности. Со програмата ќе
помогнеме во поттикнувањето и во
негувањето на детската љубопитност,
сознајните активности и креативноста,
развивањето на мотивите и на условите за
афирмирање на личноста на ученикот.

3. Корисници
Со награда од 6000 денари ќе бидат

наградени учениците кои ќе бидат прогласени
за ученици на генерацијата за учебната
2022/2023 година, во двете основни училишта
во општина Чешиново-Облешево.

Со награда од 3000 денари (вредносен
ваучер од 3000 денари) ќе бидат наградени
ученици од основните училишта кои ќе
остварат особени достигнувања по одредени
предмети на државни натпревари во учебната
2022/2023 година.

Со наградата петдневно летување во
Дојран ќе бидат наградени 30 ученици, по 15
од двете основни училишта во
општината.Ученици кои ќе бидат опфатени во
изборот се учениците од шесто до девето
одделение од основните училишта ООУ
„Страшо Пинџур“- с.Соколарци и ООУ
„Климент Охридски“-с.Облешево.

Подароци – пакетчиња со училишен
прибор, на првиот училишен ден ќе бидат
доделени на сите првачиња запишани во
основните училишта во Општина Чешиново-
Облешево. Финансиските средства за оваа
намена може да варираат во зависност од
бројот на запишани ученици.

Новогодишни пакетчиња  се
предвидени за децата од предучилишна
возраст во детската градинка „Ѕвездички“ во
Општина Чешиново-Облешево. И за оваа
намена финансиските средства може да
варираат во зависност од бројот на децата во
детската градинка .

4.  Начин и критериуми за избор на
наградените ученици

За избраните ученици на генерација во
учебната 2022/2023 година и учениците кои ќе
остварат посебни достигнувања по одредени
предмети на државни натпревари, училиштата
доставуваат податоци до општина Чешиново-
Облешево.

Изборот на учениците кои ќе летуваат
во Дојран, ќе го изврши Наставничкиот совет,
секој во своето училиште и листата со
избраните ученици ќе ја достави до Општина
Чешиново-Облешево. Предлозите до
Наставничкиот совет ги доставуваат
одделенските раководители .

За изборот на учениците Наставничкиот
совет ќе ги применува  бодовите и
критериумите согласно Правилникот за
пофалби и награди кој го имаат донесено во
своето училиште, земајќи ги во предвид :
- залагањето и напредувањето во наставата -
континуиран одличен успех во текот на
школувањето
- примерното поведение и позитивно
однесување(развивање на
другарството,почитувањето и давањето помош
на другите ученици)
- залагањето и придонесот во разновидните
активности во училиштето и локалната средина
- постигнатиот  успех на општински натпревари
- постигнатиот  успех на регионални
натпревари
- постигнатиот  успех на републички
натпревари
- постигнатиот успех на меѓуднародни
натпревари
-учество во активности на одделенската
заедница, детска организација или друга
организација

5.Организирање на летувањето
Учениците кои ќе бидат испратени на

летување ќе бидат придружувани од
наставници од двете училишта (двајца
наставници - по еден од секое училиште) кои ќе
бидат предложени од наставничкиот совет на
училиштата.

Наставниците кои ќе ги придружуваат
учениците ќе бидат задолжени за организација
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на  дневните активности на учениците во
текот на летувањето.

Превозот за учениците до
дестинацијата на летување ќе биде
организиран од страна на училиштата (секое
училиште за  учениците од своето  училиште).

Средствата за превоз на учениците до
дестинацијата на летување ќе се покријат од
буџетот на училиштата (секое училиште за
учениците од нивното училиште) .

6. Финансирање
За финансирање на програмата ќе се

обезбедат сретства од буџетот на Општина
Чешиново-Облешево :

- За наградите за учениците на
генерација од двете основни училишта
............................................12.000
денари

- За награди за ученици кои ќе остварат
особени достигнувања по одредени
предмети на државни натпревари
.............................................. 6000
денари

- За финансирање на летувањето  на
учениците од основните училишта,
вкупно ................................90.000
денари.

- За подароци (пакетчиња со училишен
прибор) за првачињата од двете
основни училишта ........... 20.000
денари

- За новогодишни пакетчиња  за децата
од детската градинка   се потребни
............................................50.000
денари

Вкупно ........................... 178.000
денари

7.Преодни и завршни одредби
Програмата влегува во сила со денот

на објавување во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево за ќе започне
да се применува од 01.01.2023 година.

Бр.08-2216/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Програмата за остварување на социјалната
заштита во општина Чешиново-Облешево

за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
остварување на социјалната заштита во
општина Чешиново-Облешево  за 2023 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
07.12.2022 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.09-2227/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 3 и член 11 од
Законот за социјална заштита (Службен весник
на Република Македонија бр.104/2019), член 22
точка 7  член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002) и член 21,
став 1 точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
7/2019) Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
07.12.2022 година  ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за остварување на социјалната заштита во

општина Чешиново-Облешево  за 2023
година
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1.ВОВЕД
Остварувањето на социјалната

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

Социјалната заштита се утврдува како
дејност од јавен интерес и врз основа на
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002)
член 22 точка 7, општините имаат надлежност
да ја спроведуваат социјалната заштита во
следните области: социјална заштита и
заштита на децата – детски градинки и
домови за стари лица (сопственост,
финансирање, инвестиции и одржување),
остварување на социјална грижа за
инвалидните лица, слепи лица, деца без
родители и родителска грижа, деца со
воспитно социјални проблеми,  деца со
посебни потреби, деца од еднородителски
семејства, деца на улица, лица изложени на
социјален ризик, лица засегнати со
злоупотреба на дрога и алкохол, подигање на
свеста на населението, домување на лица со
социјален ризик, остварување на право и
воспитување на децата од предучилишна
возраст..Посебна грижа се предвидува на т.н.
ранливи групи. Вршењето на овие
надлежности се во согласност со
Националната програма за развој на
социјалната заштита.

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

Оваа програма поблиску ги уредува
подрачјата на социјалната заштита,

специфичните потреби на населението на
општина Чешиново-Облешево и начинот на
остварувањето  на правото на социјалната
заштита.

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

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

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

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

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

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

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

 лица со инелектуална и телесна
попреченост

 деца без родители и родителска
грижа

 деца со посебни потреби
 деца од еднородителски и

социјално загрозени семејства
 тешко болни лица
 Лица жртви на семејно

насилство и сексуално
злоупотребувани деца

 стари лица без семејна грижа
 лица погодени од елементарни

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

ризик.

3.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И АКТИВНОСТИ
Со цел обезбедување на социјалната

заштита за ранливите категории на граѓани,
општина Чешиново-Облешевово 2023 година,
ќе ги спроведува следните активности:

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

лица со посебни потреби до
здравствена/социјална
институција во неопходни
случаеви (доколку лицето
живее само или семејството
нема можности)

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

Финансирање Финансисите се обезбедени
од буџетот на општината а
висината на финансиите e во
зависност од потребите на
барателот и се определуваат
со одлуката донесена од
советот на општината

Индикатори за
следење на
реализацијата

Реализирана услуга

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

Носители Општина Чешиново-
Облешево

Финансирање Финасиските средства во
зависност од настанатите
трошоци се исплаќаат на
трансакциска сметка на
родителот.Висината на
финансиските средства се
определуваат со одлука од
советот на општината

Индикатори за
следење на
реализацијата

Исплатени финансиски
средства на трансакциска
сметка

Цел.2 Намалување на социјалната исклученост на
децата без родители и родителска грижа,
деца од еднородителски и социјално
загрозени семејства
Активност 1 Покривање на трошоците за

ужина во периодот додека
децата одат на  училиште

Носители Општина Чешиново-
Облешево

финансирање Висината на финансиските
средства за реализиран
оброк се определуваат со
одлука на советот на
општината

Индикатори за
следење на
реализацијата

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

Цел 3 Да им се помогне финансиски за
задоволување на основните биолошки и
социјални потреби на ранливите категории
граѓани / социјално загрозените семејства
Активност 1 Еднократна финансиска

помош за социјално
загрозени семејства

Носители Општината Чешиново-
Облешево

финансирање Општината - еднократно од
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1000-6000 денари
Индикатори за
следење на
реализацијата

Исплатени финансиски
средства на трансакциска
сметка

Активност 2 Еднократна финансиска
помош за лекување

Носители Општина Чешиново-
Облешево

финансирање Општината - еднократно од
1000-6000 денари (за
лекување со оперативен
зафат во странство до 12000
денари)

Индикатори за
следење на
реализацијата

Исплатени финансиски
средства на трансакциска
сметка

Цел 4 Да им се помогне на ранливите категории,
старите и изнемоштени лица и лицата во
социјален ризик да добијат услуги кои ќе им
го подобри квалитетот на животот во
сопствениот дом
Активност Пружање услуги за помош и

нега во домашни услови
Носител Општина Кочани заедно со

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

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

Индикатори за
следење на
реализацијата

Реализирана социјална
услуга „Помош и нега во
домот“

Цел5 Ублажување на последиците во случај на
настаната елементарна непогода
Активност Материјална помош за

семејства погодени од
елементарна непогода

Носител Општина Чешиново-
Облешево

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

Индикатори за
следење на
реализацијата

Доставени материјали до
барателот

Цел6 На семејствата  во социјален ризик  кои се
наоѓаат во исклучително тешка ситуација да
им се помогне за пристојно и достоинствено
одбележување на новогодишните и
божиќните празници
Активност Обезбедување пакети со

основни прехранбени
производи и средсва за
хигиена непосредно пред

новoгодишните и божиќните
празници

Носител Општина Чешиново-
Облешево

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

Индикатори за
следење на
реализацијата

Доставени социјални пакети
на корисниците

4.ОСТВАРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА

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

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

За секое поединечно барање Советот на
општината ќе донесе Одлука.

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

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

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

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

4. 1.Проект за подобрување на
социјалните услуги

Преку проектот за Подобрување на
социјалните услуги за жителите на Општина
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Чешиново-Облешево, е обезбедена услугата
Помош  и нега во домот. Носител на проектот
е општина Кочани, и со оваа активност е
опфатена и територијата на општина
Чешиново-Облешево.

Како извршител/давател на услугите
од овој проект се јавува Општинската
организација на Црвен крст во рамките на која
е воспоставен „Нега центар“ со седиште во
Кочани.Тројца негователи за стари лица
жители на општина Чешиново-Облешево се
имаат стекнато со сертификати за негователи
за стари лица и ги опслужуваат корисниците
на територијата на општина Чешиново-
Облешево.

Финансирањето на услугата ќе се
обезбеди преку Проектот за подобрување на
социјалните услуги финансиран преку
Министерството за труд и социјална политика
и Светска банка.

4.2.Помош во случај на елементарни
непогоди

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

Активностите во случај на
елементарна непогода  се состојат во:

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

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

4.3.Организирање на хуманитарни
акции

За потребите на маргинализираните
групи: лицата со посебни потрeби, старите  и
изнемоштени лица , како  и семејства со
социјален ризик,  Општината ќе организира
собирни акции во храна, облека и обувки,
училишни помагала, средства за хигиена  и
друго, а за тешко болните лица во соработка

со Центарот за социјални работи Кочани ќе
посредува за добивање на парична помош.

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

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

За реализација на проекти за социјално
загрозени семејства и поедници ќе се
финансираат: Oганизациjaтa нa  Црвен крст,
Здруженија на лица со хендикеп и други
здруженија кои остваруваат активности од
областа на социјалната и здравствената
заштита на територијата на Општина
Чешиново-Облешево, за потребите на
маргинализирани групи како: лица со посебни
потреби, стари лица, лица корисници на
социјална помош и слично.

За секое поединечно барање Советот на
општината ќе донесе Одлука.

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

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

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

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

5.ФИНАНСИРАЊЕ
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Финасиските средства кои се потребни
за реализација на Програмата за социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево ќе
се обезбедат од Буџетот на општина
Чешиново-Облешево 2023 година.

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

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

1. Лица со интелектуална или телесна
попреченост...1.000,00 до 6.000,00
денари

2. Деца на улица (деца без родители
и родителска грижа) ..............
1.000,00 до 5.000,00 денари

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Програмата влегува во сила со денот на

објавување во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево а ќе започне да се
применува од 01.01.2023 година.

Бр.08-2215/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за  прогласување и објавување на Одлуката
за давање на Согласност на Правилникот за
изменување и дополнување на Правилниот

за систематизација работните места во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново бр.01-202/1

од 29.11.2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на Правилникот за изменување
и дополнување на Правилниот за
систематизација работните места во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново бр.01-202/1 од
29.11.2022 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 07.12.2022 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.09-2226/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 116 став 1 алинеа 8
од Законот за заштита на децата (Службен
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весник на Република Македонија бр.23/2013,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и
Службен весник на Република северна
македонија бр.104/2019, 146/2019, 275/2019,
311/2020, 294/2021, 150/2022 и 236/2022),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 07.12.2022 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност на Правилникот

за изменување и дополнување на
Правилниот за систематизација работните
места во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

бр.01-202/1 од 29.11.2022 година

Член 1
Се дава согласност на Правилникот за

изменување и дополнување на Правилниот за
систематизација работните места во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново бр.01-202/1 од
29.11.2022 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-2214/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за давање на Согласност на
Правилникот за  утврдување на цените и
услугите што ги дава ЈОУДГ „Ѕвездички’
Чешиново, за износот и надоместокот на

трошоците за престој на деца во
установата што паѓа на товар на

родителите

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на Правилникот за  утврдување
на цените и услугите што ги дава ЈОУДГ
„Ѕвездички’ Чешиново, за износот и
надоместокот на трошоците за престој на деца
во установата што паѓа на товар на
родителите, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 07.12.2022 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.09-2225/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 191, став 2 од
Законот за заштита на децата (Службен весник
на Република Македонија бр.23/2013, 12/14,
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и Службен весник
на Република Северна Македонија бр.104/2019,
146/2019, 275/2019, 311/2020, 294/2021,
150/2022 и 236/2022), член 36, став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
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 07.12.2022 година ја
донесе следната:

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

утврдување на цените и услугите што ги
дава ЈОУДГ „Ѕвездички’ Чешиново, за

износот и надоместокот на трошоците за
престој на деца во установата што паѓа на

товар на родителите

Член 1
Се дава Согласност на Правилникот за

утврдување на цените и услугите што ги дава
ЈОУДГ „Ѕвездички’ Чешиново, за износот и
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надоместокот на трошоците за престој на
деца во установата што паѓа на товар на
родителите бр.02-201 од 29.11.2022 година
донесен од Управниот одбор на ЈОУДГ
„Ѕвездички“ Чешиново.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

објавување во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-2213/1 Совет на
09.12.2022 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 одржување на јавната
чистота на подрачјето на Општина

Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
одржување на јавната чистота на подрачјето
на Општина Чешиново-Облешево за 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 07.12.2022 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.09-2224/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 12 од Законот за
јавна чистота (Слижбен весник на Република
Македонија бр. 111/2008, 64/2009, 88/2010,
23/2011, 53/2011, 80/2012, 163/2013, 44/2015 и
147/2015, и 31/2016), Советот на општина

Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 07.12.2022 година ја донесе следната:

П Р О Г Р А М А
За одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Чешиново-

Облешево за 2023 година

Со оваа програма се утврдуваат
работите за одржување на јавната чистота во
Општина Чешиново-Облешево, односно
планирање и димензионирање на работната
рака и механизацијата која е на располагање и
која треба да се набави и тоа:
Вид и обем на работите што треба да се
извршат, финансиските средства, временските
рокови за извршување, динамиката, начинот на
вршење на работите, одржување на
постоечките и поставување на нови соодветни
садови за фрлање отпадоци на јавните
површини и отворените простори пред јавните
објекти

Согласно одредбите од Законот за јавна
чистота, одржувањето на јавната чистота,
собирањето на сметот и чистењето на снегот
во зимски услови се дејности од јавен интерес
од локално значење и претставува обврска на
единиците на локалната самоуправа.

Одржувањето на јавната чистота е
континуиран процес кој обезбедува трајно и
квалитетно чистење на јавните површини, на
отворените простори на јавните објекти и на
дворните површини на колективните објекти.

Одржувањето на јавната чистота на
јавните површини го врши ЈПКД “Облешево”.

Потекло и вид на сметот на јавните
површини

Според начинот на живеење и работење
на луѓето, одржувањето на јавната чистота е
условено од следните фактори:

-Густината на населението
-Градскиот сообраќај
-Станбениот простор
-Културните навики на населението
-Стандардот
-Самодисциплината на граѓаните
-Придржување на позитивните прописи



Стр.17 бр.14 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 13.12.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Од овие фактори е условен и степенот
на загаденост на ЈПП начинот и динамиката
на одржување на истата.

1.Секојдневен смет
А) обичен уличен смет

-кутии од цигари и кибрити, отпадоци од
цигари
-искористени билети, хартија од разни
пакувања
-останати отпадоци од сличен карактер

Б)Отпадоци од возила кои
настануваат:

-при превоз на разновиден материјал
(градежен материјал, овошје, зеленчук и
технолошки материјал)

-при товарање и растоварање на разни
стоки

-при собирање на домашен смет
-при косење на тревни површини
В)Загадување од атмосферата
-загадување од чад, прав
-индустриски оџаци
-гасовите од моторните возила
Г)При интензивно врнење на дождови
-наноси од земја, песок, лисја и друго
2.Сезонски смет
Се појавува сезонски и обично го има

два вида
-лисја од дрвјата, земјоделски отпад,

суви гранки и слично
-песок, згура и ситен камен кој во

зимски период служи за посипување на ЈПП,
површини заради намалување на лизгавоста
кој по престанокот на мразевите и снеговите
треба темелно да се отстрани

Категоризација на ЈПП за утврдување
на редоследот на чистење по денови во
месецот

За изработка на организациониот план
за чистење на ЈПП еден од важните фактори
е категоризацијата на ЈПП. Категоризацијата
на ЈПП зависи од : населеноста на
населеното место, распоредот на работните и
станбените објекти, интензитетот на
сообраќајот.

Имајки го во предвид искуството од
претходните години ја предлагаме следнава
категоризација:

I Категорија
Населено место Облешево и населено

место Чешиново на главните улици кои се со
густа фрекфенција на движење ќе се чистат
еден пат во неделата, а работите ќе се
изведуваат рано наутро.

II Категорија
Густо населени улици во населените

места Спанчево, Соколарци, Чифлик и Теранци
со густа фрекфенција на движење. Работите ќе
се изведуваат еден работен ден во неделата.

Работите од овие две категории ќе се
изведуваат наутро со исклучок во зимски
периоди при поголеми врнежи на снег и појава
на ноќни мразеви.

Во зимски период кога паѓањата од снег
се поголеми од 15см во колку работниците кои
ја одржуваат чистотата на Јавните и
Прометните површини ќе работат во
населените места на општината и ќе ги
извршуваат следните работи:

-Отварање на пешачки премини
-Отварање на пешачки патеки по

улиците
-Целосно чистење на мостовите
-Чистење и празнење на уличните корпи

III Категорија
Густо населени улици во населените

места со послаб градски промет и луѓе,
односно споредните  улици во населено место
Облешево и населено место Чешиново.
Работите ќе се изведуваат два дена во
месецот.

IV Категорија
Густо населени улици во населените

места со послаб градски промет и луѓе,
односно споредните улици во населените
места Спанчево, Соколарци, Чифлик и
Теранци, како и сите останати населени места
во општината Кучичино, Новоселани,
Лепопелци, Бања, Бурилчево, Жиганци и
Уларци. Работите ќе се изведуваат еден
работен ден во месецот.

Миењето на ЈПП се врши рачно со
црево. Работата се извршува еднаш месечно 7
пати во годината по завршувањето на зимските
месеци.
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V Категорија
Во оваа категорија спаѓа: изнесување

на песок, кал лисја по поројни дождови.

Повремени работи
Како повремени работи се јавуваат

пречистување на ЈПП по барање на органите
на Локаланата самоуправа за време на
државните празници, по барање на
инспекциските служби и друго. Овие работи
се извршуваат надвор од планираната
програма.

Во програмата за одржување на ЈПП
за 2023 година се предвидени следните
активности:

-Површини кои служат како приоди во
колективните станбени згради

-Расчистување на диви депонии
-Слободните површини кои не се

наменети за промет на сообраќај

I-ва Категорија
Метење на јавни и сообраќајни

површини и улици, два дена во неделата од
07.00 – 11.00 часот
Ред.бр. Име на површината

m2

1. Централните улици во населено
место Облешево

4.700

2. Централните улици во населено
место Чешиново

4.000

II-ра Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини и
улици, еден ден во неделата од 07.00 – 11.00
часот

Име на површината m2
1. Централните улици во населено

место Спанчево
4000

2. Централните улици во населено
место Соколарци

3000

3. Централните улици во населено
место Чифлик

3000

4. Централните улици во населено
место Теранци

3000

III-та Категорија
Метење на јавни и сообраќајни површини и
улици,  два дена во месецот од 07.00 – 11.00
часот
Ред.бр Име на површината m2
1. Споредни улици во населено 6000

место Облешево
2. Споредни улици во населено

место Чешиново
4000

IV та категорија
Улици од кои се собираат отпадоци со рачни
колички еден ден во месецот од 08.00 – 15.00
часот
Ред.бр Име на површината m2
1. Останати улици во населено

место Спанчево
3000

2. Останати улици во населено
место Соколарци

3000

3. Останати улици во населено
место Чифлик

2000

4. Останати улици во населено
место Теранци

2000

5. Улици во населено место
Кучичино

4000

6. Улици во населено место
Новоселани

1000

7. Улици во населено место
Лепопелци

1000

8. Улици во населено место Бања 3000
9. Улици во населено место

Бурилчево
3000

10. Улици во населено место
Жиганци

3000

11. Улици во населено место Уларци 3000

За квалитетно извршување на
работните задачи неопходна е обнова на
садовите за собирање на смет од ЈПП, набавка
на опрема и средства за работа. Во 2023
година планирана е набавка на:

Ре
д.б
р.

Опис Количина

1 Пластични улични корпи за смет 80
2 Улични корпи за смет 50
3. Возило за потребите ЈПКД 1
4. Специјални контејнери за селекција на

отпад
20

Пластичните улични корпи за смет ќе се
постават во сите населени места.

Уличните корпи за смет ќе се постават
по главните улици во населените места.

Контејнерите ќе се постават соодветно
во секое населено место.

П Р Е Г Л Е Д
На непосредни извршители на Програмата
Р.бр. Работно место Број на
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извршители
1 Чистачи на јавно прометни

површини
5

Вкупно 5

За одржување на јавната чистота се
плаќа надоместок

Висината на надоместокот ја утврдува
Советот на општината во зависност од
изграденоста, уреденоста на јавните
површини и потребата – обемот за
одржувањето на јавните површини во
општината

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.08-2212/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Извештајот за
одржување на ИСИ Чешиново 2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за одржување на
ИСИ Чешиново 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 07.12.2022 година.

2.Заклучокот да се објави во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

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

Бр.09-2223/1 Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 07.12.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Извештајот за одржување

на ИСИ Чешиново 2022 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

одржување на ИСИ Чешиново 2022 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-2211/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Заклучокот за регулирање на време на
користење на улична расвета на територија

на општина Чешиново-Облешево

1.Го прогласувам Заклучокот за
регулирање на време на користење на улична
расвета на територија на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана на
ден 07.12.2022 година.
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2.Заклучокот да се објави во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

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

Бр.09-2222/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 07.12.2022 година,
донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За регулирање на време на користење на
улична расвета на територија на општина

Чешиново-Облешево

I
Во период од 20.12.2022 година

заклучно со 20.01.2023 година да нема
ограничување, односно рестрикција на
уличната расвета на територија на општина
Чешиново-Облешево, поради прослава на
Новогодишните и Божикните празници во кој
период раздвиженоста на населението е со
поголема фрекфенција.

II
Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-2210/1                                     Совет на
09.12.2022 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 во областа на
располагањето со градежно земјиште во

сопственост на Република Северна
Македонија на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Програмата за работа
во областа на располагањето со градежно
земјиште во сопственост на Република
Северна Македонија на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
07.12.2022 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.09-2221/1                   Општина Чешиново-Облешево
09.12.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 99 од Законот за
градежно земјиште (Службен весник на
Република Македонија бр.15/2015,  98/2015,
193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016 ,
190/2016 и Службен весник на Република
Северна Македонија бр.275/2019), Советот на
Општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 07.12.2022  година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-

ОБЛЕШЕВО
ЗА 2023 ГОДИНА

ВОВЕД:
Општ дел
Со Законот за градежно земјиште

(Сл.весник на Република Македонија бр.
15/2015,  98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
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142/2016,190/2016 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.275/2019 ),
градежното земјиште може да биде во
сопственост на Република Северна
Македонија, општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје, домашни и странски
правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште
создава права и обврски. Сопственоста на
градежното земјиште вклучува и право на
градење на земјиштето. Одлука за
стекнување на сопственост на градежното
земјиште за општините, општините во градот
Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги
овозможува следните права: на градење,
користење, пренесување на правото на
градење на други лица и отуѓување на
градежното земјиште.

Со градежното земјиште сопственост
на Република Северна  Македонија управува
Владата на Република Северна Македонија.

Градежното земјиште наменето за
општа употреба можат да го користат сите
правни и физички лица, општините,
општините во градот Скопје и градот Скопје.
Правото на користење Владата на Република
Северна Македонија може да го пренесе на
општините.

Сопственоста на градежното земјиште
ја опфаќа неговата површина и се она што е
со него трајно поврзано, а се наоѓа над или
под површината.

Градежното земјиште е добро од општ
интерес за Република Северна Македонија, а
уредувањето на градежното земјиште е од
јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде
изградено и неизградено, уредено и
неуредено. Изградено градежно земјиште е
земјиште на кое е изграден објект од траен
карактер и земјиштето што служи за редовна
употреба на објектот во граници на
градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е
земјиште опремено со комунална
инфраструктура, додека неуредено е
земјиште на кое нема изграедно комунална
инфраструктура.

Градежно земјиште е земјште кое е
планирано со урбанистички план или
урбанистичка планска документација.

Градежна парцела е дел од градежното
земјиште, чии граници се утврдени со
урбанистички план или урбанистичка планска
документација и може да се состои од една, од
дел или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект
изграден со дoкументација (одобрение) и
заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект
поставен со одобрение за поставување до
реализација на урбанистички план или
урбанистичка документација. Времените
објекти не се дел од градежното земјиште и врз
основа на нив не може да се стекне
сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е подземна или
надземна градба за инсталации од
комуналната инфраструктура.

Прометот со градежното земјиште е
слободен.

Градежното земјиште сопственост на
Република Северна Македонија може да се
оттуѓи, даде на користење (концесија или јавно
приватно партнерство), даде под долготраен и
краткотраен закуп, разменува или да се
востановат други стварни права.

А) Просторен опфат и предмет на
Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање
со градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија што се наоѓа
на територијата на Општина Чешиново-
Облешево, дефинирана според
територијалната организација на Република
Северна Македонија, за време на календарска
2023 година.

За да може да се врши отуѓување,
давање под закуп, на градежното земјиште
потребно е да се изработи мапа на државното
градежно земјиште во општината со сите
нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и
категоријата урбанистички план, односно
урбанистичките планови врз основа на кои
може да се издаде одобрение за градење.
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Во текот на годишната  Програмата се
предвидува предмет на менаџирање со
градежното земјиште во сопственост на
Република Северна Македонија да бидат
градежните парцели што се наоѓаат на
териториите на следните населени места и
локалитети:

1.Урбанистички план вон населено
место за стопански комплекс м.в.Св.
Атанас КО Спанчево

-м.в.„СВ.АТАНАС“ КО Спанчево,
ул.Индустриска, ул „2“ бб Спанчево

План 32/2012, Одлука бр. 0701-1613/1
од 11.09.2013 година :

ГП1.01, ГП1.02, ГП1.03, ГП1.04, ГП1.05,
ГП1.06, ГП1.07, ГП1.08, ГП1.09, ГП 1.10,
ГП1.11, ГП1.13, ГП1.15, ГП16, ГП1.17, ГП1.18,
ГП1.19, ГП1.21, ГП1.22, ГП1.23 и ГП 1.24

Б) Основи за изработка на Програмата

 Законски основ

Законски основ на Програмата за
работа во областа на располагање со
градежно  земјиште сопственост на
Република Северна Македонија се:
Закон за локалната самоуправа (,,Сл.
весник на РМ,,бр. 5/2002) и Закон за
градежно земјиште (Службен весник на
Република Македонија  бр. 15/2015,
98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016,
142/2016  и Службен весник на
Република Северна Македонија
бр.275/2019)

 Основни плански документи

Други документи потребни за
изработка на Програмата се следните
стратешки, развојни и плански
документи донесени на локално ниво:

o Интегриран План за Локален
Развој на општина Чешиново-
Облешево за плански период
од 2019 до 2022 година

o Локален еколошки акционен
план за Општина Чешиново-
Облешево за плански период од
2011 до 2016 година

o Урбанистички план вон
населено место за стопански
комплекс м.в.Св. Атанас КО
Спанчево

o Програма за уредување на
градежно земјиште на
територија на општина
Чешиново-Облешево за 2022
година

o Програма за изработка на
урбанистички планови во 2022
година за општина Чешиново-
Облешево

В) Лица вклучени во изработка на
Програмата

1.Санела Гичева – Соработник
2.Ивана Минова Богданова – Советник
3.Ива Стефанова – Соработник
4.Драгица Горгиевска-Раководител на

одделение
5.Ивана Миленкова – Помлад Соработник

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА:

1. Цели на Програмата

 Општи цели на Програмата

Обезбедување на услови за социо-
економски развој на општината, преку
правење просторни услови за развој.

 Конкретни цели на Програмата по
населени места, урбани блокови и
локалитети
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Заинтерсираните граѓани за изградба
на сопствени простори за обавување
на дејност можат да ја реализираат
својата потреба, а со тоа да
придонесат за развој на населеното
место/локалитет, користење на
локалните ресурси, вработување на
лица, обезбедување на подобри
услови за живеење.

2. Обем и преглед на градежно земјиште
што е предмет на Програмата
(групирани по населено место и по
урбанистички план)

 Графички прилог со одбележани
градежни парцели што ќе бидат
предмет на менаџирање во тоа
населено место/локалитет,
идентификувани со број на градежните
парцели

 Детален преглед на градежни
парцели (по населено
место/локалитет и по урбанистички
план)

А. Градежни парцели што ќе бидат
предмет на отуѓување по пат на јавно
надавање

Табела со следните информации:
Следува  табела на крајот од

Програмата која се составен дел на оваа
Програма.

Маркетинг стратегија за промоција на
градежното земјиште што е предмет на
оваа Програма
 Лица задолжени за имплементација

на маркетинг стратегијата

Определувањето на маркетинг
стратегијата започнува со
дефинирање/претпоставување на
заинтересираните страни за
купување/изнајмување на одредени

делови од градежното земјиште.
Заинтересираните страни се всушност
потенцијалните купувачи/изнајмувачи на
земјиштето и идни инвеститори, односно
претставуваат целна групата на
активностите од маркетинг стратегијата.

Со оглед на различната намена и
местоположба на градежното земјиште
што ќе биде понудено, логично е
целните групи за одделни локации да
бидат различни. Следен чекор е
идентификување на најефикасните
маркетинг пристапи, алатки и канали за
комуницирање/промовирање на
понудата до заинтересираните страни.
Маркетинг пристапот, алатките и
каналите за
комуницирање/промовирање се
лимитирани од повеќе аспекти, но
главно од финансиската моќ на
општината. Како и да е, маркетинг
стратегијата мора да обезбеди
испраќање на вистинска, навремена и
прецизна информација на вистинска
адреса.

3. Динамика на реализација на
Програмата

 По потреба а во зависност од
заинтересираноста на правните и
физичките лица ќе се објавуваат
и огласите за продажба на
градежните парцели

Пропишување на условите и
постапка за јавно надавање

Постапката за отуѓување се спроведува
согласно Законот за градежно земјиште со
електронско јавно наддавање на интернет
страната www.gradezno-zemjiste.mk ,со
претходно дадена објава од страна на
Комисијата за спроведување на постапки за
јавно наддавање во:

-два дневни весника кои се издаваат на
македонски јазик а излегуваат најмалку три
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месеци пред денот на објавувањето на
објавата и

-Службен весник на РСМ

Јавното наддавање ќе се одржи
доколку по објавата аплицирал и само еден
учесник кој ги исполнува условите дадени во
објавата и ја наддаде почетнтата цена.

Електронското јавно наддавање го
следи Комисија формирана од
Градоначалникот на општината.

Јавното наддавање започнува со
објавување на почетната цена на земјиштето
кое е предмет на објавата по метар
квадратен, а се спроведува по пат на
наддавање од страна на учесниците на
наддавањето.

Во постапките за отуѓување и давање
под долготраен закуп на градежно земјиште
сопственост на Република Северна
Македонија по пат на јавно наддавање,
висината на минималниот чекор на
зголемување на вредноста по метар
квадратен на градежното земјиште изнесува
10% од минималната почетна цена по метар
квадратен за отуѓување на градежно
земјиште,но не помалку од 10 денари, со
заокружување до најблискиот цел број во
случаите кога висината на минималниот чекор
претставува децимален број.

Банкарската гаранција за сериозност
на понудата да изнесува од  100% до 500% од
вкупната почетна цена на градежното
земјиште предмет на јавното наддавање, за
секоја парцела поединечно, но не помалку од
30.000,00 денари.

Рокот за поднесување на пријавата за
учество во јавното наддавање не може да
биде пократок од 20 календарски дена ниту
подолг од 60 дена сметајќи од денот на
објавувањето на објавата до денот на
поднесувањето на пријава за земјиштето.

Доколку најповолниот понудувач во рок
од 15 дена од денот на добивањето на
известувањето за избор на најповолен
понудувач не ги уплати средствата кои
претставуваат највисока цена за отуѓување на
градежното земјиште, банкарска гаранција за

сериозност на понудата се активира и нема да
се пристапи кон склучување на договор.

Доколку најповолниот понудувач не ги
уплати средствата кои претставуваат највисока
цена за отуѓување на градежното земјиште ,а
врз основа на доставената документација не
може да се склучи договор, средствата не му
се враќаат, банкарската гаранција за
сериозност на понудата се активира и нема да
се пристапи кон склучување на договор.

Лица надлежни за реализацијата на
Програмата

Лицата кои ќе ги спроведуваат
постапките за отуѓување или давање под закуп
на градежно земјиште сопственост на
Република Македонија, кои задолжително
треба да поседуваат овластување а тоа се
следните лица:

1.Санела Гичева – Соработник
2.Ивана Минова Богданова – Советник
3.Ива Стефанова – Соработник
4.Драгица Горгиевска-Раководител на

одделение
5.Ивана Миленкова – Помлад Соработник

4. Проценка на финансиските приливи по
основ на реализација на Програмата

Прилог: Табеларен преглед

5.Вкупно приходи по основ на реализација
на Програмата 3.396.205,5 денари.

6.Проценка на финансиските средства
потребни за реализација на Програмата

РАСХОДИ:

Финансиските средства потребни за
реализација на програмата  се состојат од збир
на проценетите финансиски средства потребни
за реализирање на следните активности:

- Трошоци по основ на администрирање
на постапките за отуѓување на
градежното земјиште  10%
...............1.232.765,00 денари
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- трошоци по основ на
експропријација............30.000,00 денари

-

- трошоци за промовирање, односно
рекламирање на градежните локации што
ќе бидат предмет на отуѓување, односно
давање под закуп на градежното земјиште
.......................50.000,00 денари
Се вкупно: 1.312.765,00 денари

7.Преодни и завршни одредби

- Програмата ја усвојува Советот на
општина Чешиново-Облешево.

- Програмата може да се изменува и
дополнува на начин и постапка иста по
која и се донесува.

- За спроведувањето на оваа Програма
надлежен е Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.08-209/1                                     Совет на
09.12.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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