
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

Godina 14 broj 2 
^e{inovo-Oble{evo 

20.02.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 Врз основа на член 50, 

став 1, точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

приоритетен проект и соптвено 
учество во реализација на 

проектот „Изградба на пешачка 
патека – тротоар на улица Асном 

од левата страна на влезот во 
с.Чешиново, општина Чешиново-

Облешево “ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката 

приоритетен проект и соптвено 
учество во реализација на проектот 

„Изградба на пешачка патека – 
тротоар на улица Асном од левата 

страна на влезот во с.Чешиново, 
општина Чешиново-Облешево “, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 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.09-368/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево 
бр.6/2015),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 година ја 

донесе следната: 
  

ОДЛУКА 
За приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 
проектот „Изградба на пешачка 

патека – тротоар на улица Асном 
од левата страна на влезот во 

с.Чешиново, општина Чешиново-
Облешево “ 

 

Член 1 
 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 
прибирање на Предлог-Проекти за 

развој на селата за 2018 година се 
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избира проектот „Изградба на 

пешачка патека – тротоар на улица 
Асном од левата страна на влезот во 

с.Чешиново, општина Чешиново-
Облешево“  

 
Член 2 

 Општината да учествува со 
10% сопствени средства, од вкупниот 

буџет, во реализација на проектот. 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-345/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 

проектот „Изградба на улици во 

наслените места Облешево, 

Кучичино и Бурилчево“ 

 1.Ја прогласувам Одлуката 
приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на проектот 

„Изградба на улици во наслените 
места Облешево, Кучичино и 

Бурилчево“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 09.02.2018 
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.09-366/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево 
бр.6/2015),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 година ја 

донесе следната: 
  

 
ОДЛУКА 

За приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 

проектот „Изградба на улици во 

наслените места Облешево, 

Кучичино и Бурилчево“ 

Член 1 
 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 
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развој на подрачја со специфични 

развојни потреби за 2018 година се 
избира проектот „Изградба на улици 

во наслените места Облешево, 
Кучичино и Бурилчево“.  

 
Член 2 

 Општината да учествува со 
10% сопствени средства, од вкупниот 

буџет, во реализација на проектот. 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-346/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  
Заклучокот за  

усвојување на Информацијата за  
извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец 

Јануари 2018 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Јануари 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 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.09-367/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 година, 
донесе: 

 
 

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

за извршени работи за одржување 
на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Јануари 2018 

година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Јануари 2018 година, изготвена 
од страна на ЈПКД „Облешево“. 



Стр. 4 br.2                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            20.02.2018god. 

 

IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-347/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

  
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 во Облешево за месец 
Јануари 2018 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Јануари 2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

09.02.2018 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.09-365/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево за 
месец Јануари 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Јануари 2018 
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.08-348/1                      Совет на 

13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

     
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 
Полугодишниот извештај за работа 

на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2017/2018 

година 
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 1.Ја прогласувам Одлуката 
усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ООУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци за учебната 

2017/2018 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
09.02.2018 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.09-364/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 126 став 1 
алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 
Република Македонија бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 

67/2017), и 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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

09.02.2018 година ја донесе 

следната: 
 

 
 

О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишниот 
извештај за работа на ООУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2017/2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот 
Полугодишен извештај за работа на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2017/2018 година. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-349/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

      
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 
Полугодишниот извештај за работа 

на ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2017/2018 

година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката 

усвојување на Полугодишниот 
извештај за работа на ООУ „Климент 

Охридски“ Облешево за учебната 
2017/2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на ден 

09.02.2018 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.09-363/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 
образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015, 30/2016, 127/2016, 

67/2017), и 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
09.02.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ООУ 
„Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2017/2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот 
Полугодишен извештај за работа на 

ООУ „Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2017/2018 година. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-350/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 Годишниот План за 

вработување во ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2018 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност на Годишниот 

План за вработување во ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2018 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 09.02.2018 

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.09-362/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 

 Врз основа на  член 20-б точка 1, 

алинеа 3 од  Законот за вработени во 
јавниот сектор (Службен весник на 

Република Македонија бр.27/2014, 
199/2014 и 27/2016) и 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), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 09.02.2018 година ја донесе 

следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност на 

Годишниот План за вработување 
во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за 2018 година 
 

Член 1 
Се дава Согласност на 

Годишниот План за вработување  во 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

2018 година. 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-352/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

     
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 Планот и Програмата за 

изведба на екскурзии и посети на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за учебната 2017/2018 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност на Планот и 
Програмата за изведба на екскурзии и 

посети на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2017/2018 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 09.02.2018 
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.09-361/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 Врз основа член 34 од Законот за 

основно образование (Службен 
весник на Република Македонија бр. 

103/2008, 33/2010, 116/2010, 
156/2010, 18/2011, 51/2011, 6/2012, 

100/2012, 24/2013, 41/2014, 
116/2014, 135/2014, 10/2015, 

98/2015, 145/2015, 30/2016, 
127/2016, 67/2017), 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), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 09.02.2018 година ја донесе 
следната: 

 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање на согласност на 

Планот и Програмата за изведба 
на екскурзии и посети на ООУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2017/2018 година  

 
Член 1 

Се дава согласност на Планот и 

Програмата за изведба на екскурзии 
и посети на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2017/2018 
година.  

Член 2 
   Динамиката на организирање 

на ученичките екскурзии и излети ја 
одредува училиштето. 

  
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-353/1                      Совет на 
14.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
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 

Барањето за надоместок на 
трошоци за избори на Политичката 

партија Народно Движење за 
Македонија 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето за 

надоместок на трошоци за избори на 
Политичката партија Народно 

Движење за Македонија, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
09.02.2018 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.09-360/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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Врз основа на член 86 од Изборниот 
законик (Службен весник на 

Република Македонија бр. 40/2006, 
136/2008, 148/2008, 155/2008, 

163/2008, 44/2011, 51/2011, 
54/2011, 142/2012, 31/2013, 

34/2013, 14/2014, 30/2014, 
196/2015, 35/2016, 97/2016 и 

99/2016), 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), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 09.02.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Барањето за 
надоместок на трошоци за избори 

на Политичката партија Народно 
Движење за Македонија 

 
 

 Член 1 

Се усвојува барањето за 
надоместок на трошоци за Локалните 

избори 2017 година на Политичката 
партија Народно Движење за 

Македонија,  бр.005/2018 од 
02.01.2018 година. 

Надоместокот на трошоците за 
изборите да се исплати во согласност 

со Закон а врз основа на извештајот 
од Државната изборна комисија за 

спроведување на локалните избори 
2017 година. 

 

 

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка  530010800250806 Охридска 

банка. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-354/1                      Совет на 
14.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за еднократна 

финансиска помош на  Блашка 
Арсова од с.Облешево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Блашка Арсова од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 година. 

 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-359/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

  
 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 09.02.2018 година донесе: 

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на  Блашка Арсова од 

с.Облешево 

 
Член 1 

 На Блашка Арсова  од 
с.Облешево со ЕМБГ 2803951498001,  

со постојано место на живеење во 
с.Облешево ул. Роза Петрова бб, и се 

одобрува еднократна парична помош 
во висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка Блашка Арсова. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-344/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за еднократна 

финансиска помош на  Слободанка 
Коцева од с.Уларци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  

Слободанка Коцева од с.Уларци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 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.09-358/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
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(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 09.02.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на  Слободанка Коцева од 
с.Уларци 

 
Член 1 

 На Слободанка Коцева  од 
с.Уларци со ЕМБГ 1802951498001,  со 

постојано место на живеење во 

с.Уларци ул.11ти Октомври бб, и се 
одобрува еднократна парична помош 

во висина од 2.000.00 денари (две 
илјади денари) како помош набавка 

на ушно апаратче. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка Слободанка Коцева. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-355/1                      Совет на 
14.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  

еднократна финансиска помош на 
Милош Гичов од Облешево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Милош Гичов од Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 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.09-441/1        Општина Чешиново-Облешево 
19.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015),  

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 09.02.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Милош Гичов од Облешево 

 

Член 1 
 На Милош Гичов од село 

Облешево со ЕМБГ 1607945493009, со 
постојано место на живеење  во 
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Облешево  ул. Сремска бб  му се 

одобрува еднократна парична помош 
во висина од 3.000.00 денари ( три 

илјади  денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 300057059925377 

Комерцијална  банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-342/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

      
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за разрешување на 

членови на Локалниот Младински 
Совет, именувани со Одлука на 

Советот бр.08-618/1 од 
23.03.2015 година 

 (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2015) 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување на членови на 
Локалниот Младински Совет, 

именувани со Одлука на Советот 

бр.08-618/1 од 23.03.2015 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2015), што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 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.09-357/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 35 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување на членови на 

Локалниот Младински Совет, 
именувани со Одлука на Советот  

бр.08-618/1 од 23.03.2015 година 
 (Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2015) 

 
Член 1 

Врз основа на поднесени 
писмени Изјави од членови на 

Локалниот Младински Совет на 
општина Чешиново-Облешево се 

разрешуваат следните лица: 
1.Сузана Данилова 
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2.Марија Јованова 

3.Иван Богданов 
 

Член 2 
Градоначалникот на општината 

да распише нов Јавен повик за  
предлагање на кандидати за членови 

на Локален младински совет на 
општина Чешиново-Облешево, за 

разрешените членови од Член 1 на 
оваа Одлука. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-340/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

      
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
избор на приоритетен проект 

„Изградба на улици во 
населените места Соколарци, 

Жиганци, Уларци, Спанчево и 

Бања во општина Чешиново-
Облешево“ 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
избор на приоритетен проект 

„Изградба на улици во населените 
места Соколарци, Жиганци, Уларци, 

Спанчево и Бања во општина 

Чешиново-Облешево“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
09.02.2018 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.09-356/1        Општина Чешиново-Облешево 
14.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

  
 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 09.02. 2018 година ја донесе 
следната: 

  
ОДЛУКА 

За избор на приоритетен проект 
„Изградба на улици во населените 

места Соколарци, Жиганци, 
Уларци, Спанчево и Бања во 

општина Чешиново-Облешево“ 
 
 

Член 1 

Како приоритетен проект 

согласно Стратегијата за Локален 
Економски Развој на општина 



Стр. 14 br.2                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            20.02.2018god. 

 

IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Чешиново-Облешево се избира 

„Изградба  на улици во населените 
места Соколарци, Жиганци, Уларци, 

Спанчево и Бања во општина 
Чешиново-Облешево “ и тоа: 

Ул.Лазар Манов, во должина од 
119м, во с.Соколарци 

Ул.Маршал Тито, во должина од 
430м, во с.Соколарци 

Ул.Павлина Велјанова, во 
должина од 108м, во с.Жиганци 

Ул.Ване Златев, во должина од 
112м, во с.Жиганци 

Ул.Здравко Нацев, во должина 
од 220,65м, во с.Уларци 

Ул.Здравко Нацев, во должина 

од 205м, во с.Уларци 
Ул.Едвард Кардељ, во должина 

од 245м, во с.Спанчево и 
Ул.Сремска, во должина од 

286м, во с.Бања 
 

Член 2 
 Со овој проект општината да 

аплицира на Јавниот повик бр.1/2015 
за доставувања на барања за 

користење на средства од ЕУ ИПА 
грантот за рурална инфраструктура. 

 
Член 3 

Средствата за изградба на 

улиците од член 1 на оваа Одлука ќе 
бидат обезбедени преку средствата 

од ЕУ ИПА грантот за рурална 
инфраструктура, Грантот  согласно 

Договорот за под-заем МСИП 59  и од 
сопствени извори на средства. 

 
 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-339/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Николчо 

Николов од с.Бурилчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Николчо Николов од с.Бурилчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.02.2018 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.09-440/1        Општина Чешиново-Облешево 
19.02.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 



Стр. 15 br.2                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            20.02.2018god. 

 

IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015),  
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 09.02.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Николчо Николов од 
с.Бурилчево 

 
Член 1 

 На Николчо Николов од 
с.Бурилчево со ЕМБГ 2707972493000 

му се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 8.000.00 денари 
( осум илјади  денари) како помош 

залекување на болно дете. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Николчо Николов 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-341/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

      

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Славче 
Ефремов од с.Чешиново 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Славче Ефремов од с.Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.02.2018 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.09-439/1        Општина Чешиново-Облешево 
19.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015),  

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 09.02.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 

на Славче Ефремов од с.Чешиново 
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Член 1 

 На Славче Ефремов од 
с.Чешиново му се одобрува 

еднократна парична помош во висина 
од 3.000.00 денари (три илјади  

денари) како помош за неопходна 
стоматолошка интервенција за 

социјално загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Славче Еферемов 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-343/1                      Совет на 
13.02.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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