
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 19 број 1
Чешиново-Облешево

01.02.2023 година
Излегува по

потреба

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

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто

приходи од работа на пазарот
за месец октомври, ноември и декември

2022 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот за месец
октомври, ноември и декември 2022 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 31.01.2023 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.09-222/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 31.01.2023 година,
донесе:

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

за остварени бруто приходи од работа на
пазарот за месец октомври, ноември и

декември 2022 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец октомври, ноември и
декември 2022 година, изготвена од страна на
ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-208/1                                     Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за  прогласување и објавување на Одлуката
за усвојување на Извештајот за извршување
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево

за периодот 01.01 - 31.12.2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01 - 31.12.2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
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донесе на седницата одржана на ден
18.10.2022 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.09-224/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 31.01.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот
за извршување на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01 - 31.12.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.01 -
31.12.2022 година кој е прилог на оваа
Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-210/1 Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50, став 1, точка 9
од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за  прогласување и објавување на Одлуката
за усвојување на Извештајот за финансиско

– материјално работење на ЈПКД
„Облешево“ за период 01.10.2022 до

31.12.2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за финансиско –
материјално работење на ЈПКД „Облешево“ за
период 01.10.2022 до 31.12.2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
31.01.2023 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.09-223/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 9
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 31 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 31.01.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за финансиско

– материјално работење на ЈПКД
„Облешево“ за период 01.10.2022 до

31.12.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за финансиско –

материјално работење на ЈПКД „Облешево“ за
период 01.10.2022 до 31.12.2022 година,



Стр.3 бр.1 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 01.02.2023 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

изготвен од страна на директорот ЈПКД
„Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-209/1                                     Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за усвојување на Извештајот
за реализација на Одлуки донесени од

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.10.- 31.12.2022

година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Одлуки донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево  за период 01.10.-
31.12.2022 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 31.01.2023 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.09-225/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална  самоуправа
(Службен весник на Република Македонија

бр.5/2002), член 21, став  1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и 7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 31.01.2023 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за

реализација на Одлуки донесени од
Советот на општина Чешиново-Облешево

за период 01.10.- 31.12.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

реализација на Одлуки донесени од Советот
на општина Чешиново-Облешево за период
01.10.- 31.12.2022 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.08-211/1                                     Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за давање на Согласност за утврдување на
максималниот износ на вредноста на бодот
за пресметување на платите на давателите
на јавни услуги и на директорите на јавните

установи за деца за 2023 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на максималниот
износ на вредноста на бодот за пресметување
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на платите на давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за
2023 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 31.01.2023 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.09-226/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 166-3 од Законот
за заштита на децата („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16,
163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.104/19,
146/19, 275/19, 311/20, 294/21, 150/22 и
236/22), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
31.01.2023 година је донесе следната:

ОДЛУКА
За давање на Согласност за утврдување на

максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на платите на

давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за

2023 година

Член 1
Се дава согласност за утврдување на

максималниот износ на вредност на бодот за
пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорите на јавните
установи за деца, за периодот од 01.01.2023
година до 31.12.2023 година да изнесува 81,6
денари.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

донесување, истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново – Облешево, а

ќе се применува започнувајќи со исплата на
платата за месец јануари 2023 година.

Бр.08-212/1 Совет на
01.02.2022 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 од извршениот

попис на основните средства и ситен
инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2022 година,
состојба на ден 31.12.2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот од извршениот попис
на основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Чешиново-Облешево
за 2022 година, состојба на ден 31.12.2022
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 31.01.2023 година.

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

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

Бр.09-227/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 и 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр. 5/2002)  и
член  21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на ден 31.01.2023 година
ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Извештајот од

извршениот попис на основните средства
и ситен инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2022 година,
состојба на ден 31.12.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот од извршениот

годишен попис на основните средства и
ситниот инвентар сопственост на  општина
Чешиново-Облешево со состојба на ден
31.12.2022 година.

Член 2
Поради нефункционалност и

дотраеност да се отпише следниот инвентар:

 Стол, со инвентарен број  0734
 Компјутер (кукиште), со

инвентарен број  0539
 Телефон, со инвентарен број

0290
 Телефон панасоник, со

инвентарен број  0566

Член 3
Нефункционалниот и дотраениот

инвентар од член 2 на оваа Одлука,
(електронска опрема), да се однесе  на отпад
за електонски материјал.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-213/1                                     Совет на
01.02.2022 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 прифаќање на Иницијатива за изработка

на Урбанистички проект со план за
парцелација за формирање на градежна
парцела за група на класа на намена, Е-

инфраструктура, Е1.13 површински соларни
и фотоволтаични електрани на дел од КП

бр.4327, дел од КП бр.4330, дел од КП
бр.4331/2, дел од КП бр.4332/2, КП бр.4331 и

КП бр.4332/1 КО Чешиново, општина
Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на
Урбанистички проект со план за парцелација за
формирање на градежна парцела за група на
класа на намена, Е-инфраструктура, Е1.13
површински соларни и фотоволтаични
електрани на дел од КП бр.4327, дел од КП
бр.4330, дел од КП бр.4331/2, дел од КП
бр.4332/2, КП бр.4331 и КП бр.4332/1 КО
Чешиново, општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
31.01.2023 година.

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

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

Бр.09-228/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 58 став 1 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.6/2015 и 7/2019), Советот на општина
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Чешиново-Облешевона седницата одржана
на ден 31.01.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за прифаќање на Иницијатива за изработка

на Урбанистички проект со план за
парцелација за формирање на градежна
парцела за група на класа на намена, Е-

инфраструктура, Е1.13 површински
соларни и фотоволтаични електрани на

дел од КП бр.4327, дел од КП бр.4330, дел
од КП бр.4331/2, дел од КП бр.4332/2, КП

бр.4331 и КП бр.4332/1 КО Чешиново,
општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се прифаќа Иницијативата поднесена

од Благоја Митев од с.Чешиново со
живеалиште во с.Чешиново, општина
Чешиново – Облешево на ул.Ристо Симеонов
бр.4 за изработка на Урбанистички проект
со план за парцелација за формирање на
градежна парцела за група на класа на
намена, Е-инфраструктура, Е1.13
површински соларни и фотоволтаични
електрани на дел од КП бр.4327, дел од КП
бр.4330, дел од КП бр.4331/2, дел од КП
бр.4332/2, КП бр.4331 и КП бр.4332/1 КО
Чешиново, општина Чешиново-Облешево,
за формирање на градежна парцела со
проектен опфат (големина) според
геодетска евиденција за катастарски
парцели.

Површината на проектниот опфат
изнесува 0,72ха.

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
„Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-214/1                                     Совет на
01.02.2022 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 прифаќање на Иницијатива за изработка

на Урбанистички проект со план за
парцелација за формирање на градежна
парцела за група на класа на намена, Е-

инфраструктура, Е1.13 површински соларни
и фотоволтаични електрани на дел од КП

бр.4326, дел од КП бр.4338/1, дел од КП
бр.4336, дел од КП бр.4335, дел од КП
бр.4337 и КП бр.4339/1 КО Чешиново,

општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
прифаќање на Иницијатива за изработка на
Урбанистички проект со план за парцелација за
формирање на градежна парцела за група на
класа на намена, Е-инфраструктура, Е1.13
површински соларни и фотоволтаични
електрани на дел од КП бр.4326, дел од КП
бр.4338/1, дел од КП бр.4336, дел од КП
бр.4335, дел од КП бр.4337 и КП бр.4339/1 КО
Чешиново, општина Чешиново-Облешево,
општина Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.01.2023 година.

2.Одлуката 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.09-229/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 58 став 1 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.6/2015 и 7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешевона седницата
одржана на ден 31.01.2023 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
за прифаќање на Иницијатива за изработка

на Урбанистички проект со план за
парцелација за формирање на градежна
парцела за група на класа на намена, Е-

инфраструктура, Е1.13 површински
соларни и фотоволтаични електрани на

дел од КП бр.4326, дел од КП бр.4338/1, дел
од КП бр.4336, дел од КП бр.4335, дел од КП

бр.4337 и КП бр.4339/1 КО Чешиново,
општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се прифаќа Иницијативата поднесена

од Благоја Митев од с.Чешиново со
живеалиште во с.Чешиново, општина
Чешиново – Облешево на ул.Ристо Симеонов
бр.4 за изработка на Урбанистички проект
со план за парцелација за формирање на
градежна парцела за група на класа на
намена, Е-инфраструктура, Е1.13
површински соларни и фотоволтаични
електрани на дел од КП бр.4327, дел од КП
бр.4330, дел од КП бр.4331/2, дел од КП
бр.4332/2, КП бр.4331 и КП бр.4332/1 КО
Чешиново, општина Чешиново-Облешево,
за формирање на градежна парцела со

проектен опфат (големина) според
геодетска евиденција за катастарски
парцели.

Површината на проектниот опфат
изнесува 0,83ха.

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
„Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-215/1                                     Совет на
01.02.2022 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 давање на Согласност за
утврдување на тарифа за снабдување со

вода за пиење за 2023 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење за 2023 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
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ја донесе на седницата одржана на ден
31.01.2023 година.

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

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

Бр.09-230/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.7/2016), 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 31.01.2023 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење за 2023 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење во општина
Чешиново-Облешево за 2023 година, во
висина од 30,70 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-216/1                                     Совет на
01.02.2022 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 давање на Согласност за
утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води

за 2023 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за давање на Согласност за
утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води   за 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 31.01.2023 година.

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

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

Бр.09-231/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги („Службен
весник на Република Македонија“ бр.7/2016),
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 31.01.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води

за 2023 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни
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води во општина Чешиново-Облешево за
2023 година, во висина од 10 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-217/1                                     Совет на
01.02.2022 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 давање на Согласност за
утврдување на тарифа за пречистување на

отпадни води  за 2023 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на тарифа за
пречистување на отпадни води за 2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 31.01.2023 година.

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

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

Бр.09-232/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги
(„Службен весник на Република Македонија“
бр.7/2016), 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 31.01.2023 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за пречистување на
отпадни води  за 2023 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
пречистување на отпадни води во општина
Чешиново-Облешево за 2023 година, во висина
од 2,60 ден/м3 испуштена отпадна вода.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-218/1                                     Совет на
01.02.2022 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 Јавно осветлување на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја прогласувам Одлуката за Јавно
осветлување на општина Чешиново-Облешево
за 2023 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 31.01.2023 година.

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



Стр.10 бр.1 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 01.02.2023 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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

Бр.09-233/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21, став 1, точка 43 од Статуто 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 31.01.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО за 2023
година

I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Одлуката за јавно осветлување ги

регулира условите за вршење на работи за
јавно осветлување, доделување на
задолженија и обврски за одржување на
јавно осветлување, т.е. редовно одржување
на јавното осветлување.

1.Јавно осветлување

Член 2
Под јавно осветлување, во смисла на

одредбите на оваа одлука, се подразбира
систем на енергетски објекти, инсталации и
уреди за осветлување на јавна површина.

Како јавни површини, во смисла на
одредбите на оваа одлука, се подразбираат:
улици, општински патишта, плоштади,
мостови, пешачки места веднаш до станбени
и други згради, паркови, паркинзи и зелени
површини во станбени населби, декоративно
(фасадно) осветлување на верски објект,

училишни објекти,детски градинки, објекти за
рекреација кои се во јавна сопственост, речен
брег и други области каде се планира јавна
градба - осветлување.

2.Работи на јавно осветлување

Член 3
Под работи на јавно осветлување, во

смисла на одредбите на оваа одлука,се
подразбираат:
1) Изградба на јавно осветлување,
2) Редовно снабдување со електрична енергија
за јавно осветлување
3) Редовно одржување на јавното осветлување

II.НАЧИН НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
1.Вршење на работи и одговорен

субјект

Член 4
Изградбата на јавното осветлување ја

врши Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, по претходно донесена
Одлука од страна на Советот на општината.
Изградбата на јавно осветлување се
финансира од буџетот на општината -
Програма Јавно Осветлување.

Граѓаните можат да финансираат
изградба на јавно осветлување со претходно
известување до општината, по претходно
изготвена  техничка документација и добиена
согласност од Советот на општината доколку
трошоците за потрошувачка на електрична
енергија  финансирани од буџетот на општина
во голема мера нема да се разликуваат од
претходно направените трошоци за електрична
енергија.

Работите околу редовното  одржување
на јавното осветлување на територијата на
општина Чешиново-Облешево ги врши
Македонски Телеком АД –за електронски
комуникации Скопје, согласно Договор за
воспоставување на ЈПП за давање на
енергетски услуги на Јавно осветлување бр.03-
328/1 од 04.02.2020 година (за дел од мрежата
согласно Договорот) и ЈПКД „Облешево“ за
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делот на јавно осветлување кој не е споменат
во Договорот со Македонски Телеком АД а во
согласност со ценовник кој ќе биде утврден со
посебен Договор склучен помеѓу општина
Чешиново-Облешево и ЈПКД „Облешево“

Член 5
Начинот на извршување на работите

околу  јавното осветлување го утврдуваат
вршителите на работата сами по претходен
нивен распоред.
Начинот на извршување на работите околу
Јавното осветлување за работи кои треба да
ги извршува ЈПКД „Облешево“ ќе се врши со
реални потреби за работата која треба да се
изврши и во зависност од расположивите
средства во буџетот.

Редовното одржување на јавното
осветлување значи одржување на енергетски
објекти, инсталации и уреди за јавно
осветлување во исправна  состојба за
неговото функционирање. (замена на
светилки, придушници, приклучници,
осигурчи, заштитни стакла, изгорени кабли…)

2.Редовно снабдување

Член 6
Под редовно снабдување со

електрична енергија за јавно осветлување,се
подразбира редовна испорака на  електрична
енергија.

Редовното снабдување со електрична
енергија се регулира со Договор склучен со
снабдувачот на електрична енергија и
набавувачот, општината.

Договорот од ставот 2 на овој член
подетално го регулира начинот на набавка,
цената, рокови на плаќање, како и други
прашања од значење за функционирањето на
јавното осветлување.

3.Недозволени активности

Член 7
Забрането е неовластено:

- отстранување и рушење на згради и
поставување на јавно осветлување, без
претходна согласност од општината;

- поврзување со објекти и инсталации за
јавно осветлување, без претходно донесена
Одлука;

- инсталација на билборди,
прицврстување на предмети и работи и
лепење постери на згради и инсталации за
јавно осветлување;

- оштетување на  инсталации за јавно
осветлување.

III.НАДЗОР

Члан 8
Надзор над примената на одредбите од

оваа Одлука  врши Инспекторот за животна
средина од општината.

IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 9
Плаќањето за извршените работи ќе се

врши по доставена фактура од страна на
Македонски телеком АД и  по доставена
ситуација за извршени работи од страна на
ЈПКД „Облешево“ претходно потпишана од
страна на надзорот.

Да се вршат редовни контроли-увиди за
согледување на состојбите, утврдување на
дефектите доведување на јавното осветлување
во исправна состојба.

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

Бр.08-219/1                                     Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Одлуката за измена на Одлуката за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за измена
на Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2023 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 31.01.2023 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.09-234/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 2
од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на Република Македонија”
бр. 5/02), член 23 став 8 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа („Службен весник на Република
Македонија” бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,
47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 244/19,
53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 31 од
Законот за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ број 64/05, 4/08,
103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15,
167/16 151/21), член 93 став 2 од Законот за
административните службеници („Службен
весник на Република Македонија“ број 27/14,
199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16,
142/16, 2/17, 16/17 и 11/18 и „Службен весник
на Република Северна Македонија бр. 275/19,
14/20, 215/21 и 99/22), одредбите на
Гранскиот колективен договор за органите на
државната управа, стручните служби на
Владата на Република Северна Македонија,
судовите, јавните обвинителства, казнено –
поправните и воспитно – поправните

установи, државното правобранителство,
општините, Градот Скопје и општините на
Градот Скопје, агенциите, фондовите и другите
органи основани од Собранието на Република
Северна Македонија („Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.51/20,
172/21), Колективниот договор на општина
Чешиново-Облешево (бр.03-226/1 од
13.12.2022 година) и член 21, став1 точка 4 од
Статутот на Општина Чешиново-Облешево
(„Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево бр.6 од 2015 година), Советот на
Општина Чешиново-Облешево на
деветнаесетата редовна седница одржана
на ден 31.01.2023 година ја донесе следната:

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

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2023 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2023
година бр.08-2353/1 од 23.12.2022 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.15/2022) се вршат следните
измени:

Во  Преамбулата на Одлуката по
зборовите Службен весник на РМ бр.167/16 се
додава и ”и Службен весник на РСМ бр.151/21
и 203/22”.

Член 2
Во член 9 став 1 алинеја 1 се менува и

гласи :
”Коефициентот за исплата на плата на

градоначалникот е утврден согласно Закон и
изнесува 2,7 а основицата на која се
пресметува изнесува 26.755 денари”.

Во став 3 од истиот член текстот ” на
вработените во ТППЕ како и ” се брише.

Член 3
Член 18 став 1 од Одлуката зборовите ”

и Н2” се бришат.
Во став 2 од истиот член потставката

464940- Трансфери при пензионирање се
менува со потставката 464990- Други
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трансфери.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-220/1 Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за одобрување на финансиски и
материјални средства како помош за

организација на празникот Св.Трифун во
с.Кучичино

1.Ја  прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски и материјални
средства како помош за организација на
празникот Св.Трифун во с.Кучичино, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
31.01.2023 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.09-235/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на

општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 31.01.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  одобрување на финансиски и

материјални средства како помош за
организација на празникот Св.Трифун во

с.Кучичино

Член 1
Се одобруват 10.000,00 денари (десет

илјади денари) на Организационен одбор за
прослава на празникот Св.Трифун во
с.Кучинино, како помош за организација на
празникот Св.Трифун во с.Кучичино.

Согласно Програмата за активности на
општина Чешиново-Облешево во областа на
културни и спортски манифестации за 2023
година, дел IV, точка 4 ( „Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.13/2022) да
се набави и ЛЕД телевизор како награда од
општина Чешиново-Облешево за лоатаријата
организирана по повод празникот.

Член 2
Средствата од член 1 став 1 на оваа

Одлука да се уплатат на име на Претседателот
на организациониот одбор Сане Стојанов ЕМБГ
1906966493006, с/ка 240137000711328 Уни
банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-221/1 Совет на
01.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

СОДРЖИНА Стр.
1.РЕШЕНИЕ за прогласување и

објавување на  Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто приходи од
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