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

 

Godina 14 broj 3 
^e{inovo-Oble{evo 

02.04.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе:                          

 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  извршени 
работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Февруари 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 Февруари 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-716/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 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), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 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 Февруари 2018 

година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација  за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Февруари 2018 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
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II 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-726/1                      Совет на 
26.03.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
 

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 во Облешево за месец 
Февруари 2018 година 

 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи  од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

Февруари 2018 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
15.03.2018 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.09-715/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2018 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), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 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 Февруари 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација  за остварени бруто 

приходи  од работа на пазарот во 
Облешево за месец Февруари 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.08-696/1                      Совет на 
23.03.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
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Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на  
Завршната сметка на  ЈПКД 

„Облешево“ за 2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на  

ЈПКД „Облешево“ за 2017 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 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.09-717/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 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 31 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 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 

  
 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 

2017 година 
 

 Член 1 
Се усвојува Завршната сметка на 

ЈПКД „Облешево“ за 2017 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.08-695/1                      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 „Климент Охридски“ 
Облешево 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 „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2017/2018 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
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седницата одржана на ден 

15.03.2018 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.09-718/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 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 15.03.2018 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 
„Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2017/2018 година  

 
Член 1 

Се дава согласност на Планот и 
Програмата за изведба на екскурзии 

и посети на ООУ „Климент Охридски“ 

Облешево 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.08-694/1                      Совет на 
23.03.2018 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  вршење на 

општински линиски превоз на 
патници 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
вршење на општински линиски превоз 

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

седницата одржана на ден 15.03.2018 
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.09-709/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 22 од 

Законот за превоз во патниот 

сообраќај (“Сл.весник на РМ“ 
68/2004), член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на РМ“бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 10 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 15.03.2018 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За вршење на општински 

линиски превоз на патници 
 

Член 1 
 Општински линиски превоз на 

патници можат да вршат превозници 
кои ќе добијат лиценца за вршење 

таков вид превоз. 
 Лиценцата се издава со рок на 

важење  од 5 (пет) години. 
 Општински линиски превоз на 

патници се врши врз основа на 
дозвола за одредена линија што ја 

издава Градоначалникот на 
општината, по претходно поднесено 

писмено барање  и исполнување на 

потребните услови согласно Законот 
за превоз во патниот сообраќај . 

 Општински линиски превоз се 

врши со комби возила со најмалку 9 
(девет) седишта (8+1). 

 
Член 2 

 За вршење на општински 
линиски превоз на патници на 

територијата на општина Чешиново-
Облешево дополнително  ќе се 

утврдува возен ред , кој ќе биде 
усогласен со потребите на 

населението и потенцијалните 
превозници. 

 При вршењето на општинскиот 
линиски превоз на патници, 

превозниците ќе ги употребуваат 

автобуските постројки кои се веќе 
обележани и се користат во секое 

населено место. 
 Возниот ред ќе биде истакнат на 

огласна табла на општината.По 
потреба истиот може да биде 

променет. 
 При вршење на општинскиот 

линиски превоз на патници ќе се 
применува тарифата на веќе 

важечките цени во патниот сообраќај. 
Системот на наплата ќе се 

применува преку продажба на билети 
во возилото. 

Ценовникот го утврдува и 

објавува превозникот и за тоа го 
известува надлежниот општински 

орган. 
За користење на услугите за 

превоз, патникот е должен во 
возилото да има билет.  

Патниците кои користат 
општински линиски превоз, за цело 

време на возење, треба да имаат 
возен билет. 

Патникот мора на барање на 
инспекторот за патен сообраќај, како 
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и на контролорите  да го даде 

билетот на увид. 
Возачот на возилото е должен 

врз основа на расположливите места 
во возилото да ги смести патниците и 

нивниот личен багаж. 
Возачот на возилото не смее да 

качува или слегува патници и товара 
или истовара багаж надвор од 

автобуските стојалишта кои се 
одредени во возниот ред. 

 
Член 3 

 За воспоставување на 
меѓуопштински линиски превоз на 

патници ќе се направат посебни 

договори за регулирање на правата и 
обврските помеѓу соседните 

општини. 
 

Член 4 
 За превоз на одреден вид на 

патници ( ученици, работници и сл.), 

возниот ред го утврдува превозникот 
и го прилагодува на потребите на 

нарачувачот (корисникот) на 
превозот.  

Член 5 
Превозникот кој има лиценца за 

вршење на општински линиски 
превоз на патници може да отпочне 

со вршење на превоз, откако ќе 
добие дозвола и ќе регистрира возен 

ред за определена линија кај 
Градоначалникот на Општина 

Чешиново-Облешево. 
Дозволата и возниот ред од 

ставот 1 на овој член се издаваат со 

рок на важење од пет години. 
При вршење на општински 

линиски превоз на патници 
превозникот е должен во возилото да 

има извод од лиценца, дозвола патен 

налог во оригинал и регистриран 

возен ред во оригинал. 
Превозникот е должен да се 

придржува на регистрираниот возен 
ред и редовно да ја одржува линијата.  

 
Член 6 

 Превозникот може да започне да 
врши превоз на  патници откако ќе 

добие лиценца. 
 Лиценцата се издава на име на 

превозникот и не може да се пренесе 
на друг превозник. 

 
Член 7 

 Градоначалникот на општината 

со решение ќе му ја одземе лиценцата 
на превозникот, ако утврди дека тој 

повеќе не ги исполнува условите за 
добивање на лиценца утврдени во 

Законот за превоз во патниот 
сообраќај или дека превозот го врши 

во спротивност со издадената 
лиценца. 

 Со решението за одземање на 
лиценцата издавачот на лиценцата го 

повикува превозникот во рок од 8 
(осум) дена од денот на приемот на 

решението да му ја врати лиценцата. 
 

Член 8 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

Со влегување во сила на оваа 
Одлука, се става вон сила Одлуката  

за вршење на општински линиски 
превоз на патници бр.04-206/1 од 

27.03.2006 година. 
 
Бр.08-703/1                      Совет на 
23.03.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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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  авто – такси  
превоз на патници 

 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

авто – такси  превоз на патници, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-710/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 53 и 54 од 
Законот за превоз во патниот 

сообраќај (“Сл.весник на РМ“ 
68/2004), член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа 
(“Сл.весник на РМ“бр.5/2002) и член 

21 став 1 точка 10 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 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За авто – такси  превоз на патници 
 

Член 1 
 Авто-такси  превоз на патници 

можат да вршат правни и физички 

лица кои ќе добијат лиценца за 
вршење таков вид превоз. 

 
Член 2 

 Лиценцата за вршење на авто-
такси превоз  ја издава 

Градоначалникот на општината, по 
претходно поднесено писмено барање 

и исполнување на условите согласно 
Законот за превоз во патниот 

сообраќај. 
 Лиценците се издаваат со 

период на важење од 4 (четири) 
години. 

 Лиценцата се издава на име на 

превозникот и не може да се пренесе 
на друг превозник. 

 
Член 3 

 Авто-такси станиците ќе се 
постават на веќе постоечките станици 

кои се употребуваат . 
При вршењето на авто-такси 

превоз на патници, превозниците ќе 
ги употребуваат автобуските постројки 

кои се веќе обележани и се користат 
во секое населено место. 

 Авто-такси станицата се 
обележува со натпис со името на авто-

такси станицата, а ќе се опреми со 

централа и останат потребен инвентар 
за вршење на дејноста. 

 Авто-такси станиците ќе се 
користат според веќе воспоставените 

стандарди. 
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 Возилата за авто-такси превоз 

можат да бидат во било која боја, 
странично обележани со три 

хоризонтални црни линии .На 
покривот на возилото и на бочните 

страни мора да стои знакот ТАХI и 
бројот од регистарот на такси 

превозникот.  
 При вршење на авто- такси 

превоз на патници ќе се применува 
следната тарифа: 

-за старт , авто-такси превозникот 
наплатува најмногу 50,00 денари, во 

кој се вклучени 2 км превоз, а за 
секој нареден километар цената се 

зголемува за 10,00 денари. 

  
Член 4 

 Лиценца за вршење на авто-
такси превоз на патници може да 

добие домашно правно или физичко 
лице (во понатамошниот текст: 

превозник), кое ги исполнува  
условите согласно Законот за превоз 

во патниот сообраќај. 
  

Член 5 
 При вршење на авто-такси 

превоз, во возилото мора да има 
вградено исправен, пломбиран и 

баждарен таксиметар. 

 
Член 6 

 Превозникот може да започне 
да врши авто-такси превоз на  

патници откако ќе добие лиценца. 
За користење на авто-такси 

станиците превозникот плаќа 
надоместок во износ од =8.000 ден., 

за секое такси возило за период од 4 
години, односно сразмерно за 

периодот за кој е издаден извод од 
лиценца  и тоа за период до шест 

месеци 1.000 ден. , до една година 

2.000 денари. 
 Лиценцата се издава на име на 

превозникот и не може да се пренесе 
на друг превозник. 

 
Член 7 

 Градоначалникот на општината 
со решение ќе му ја одземе лиценцата 

на авто-такси превозникот, ако утврди 
дека тој повеќе не ги исполнува 

условите за добивање на лиценца или 
дека превозот го врши во спротивност 

со издадената лиценца. 
 Со решението за одземање на 

лиценцата издавачот на лиценцата го 

повикува авто-такси превозникот во 
рок од 8 (осум) дена од денот на 

приемот на решението да му ја врати 
лиценцата. 

Член 8 
 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 Со влегување во сила на оваа 

Одлука, се става вон сила Одлуката  
за авто-такси превоз на патници 

бр.04-208/1 од 27.03.2006 година. 
 

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 усвојување на 



Стр. 9 br.3                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            02.04.2018god. 

 

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

Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2017 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-711/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

и член 21, став 1, точка 4 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 

 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2017 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.08-701/1                      Совет на 
23.03.2018 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 за 2019 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Годишниот 
план  за вработување за 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 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.09-712/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 20-б точка 

1, алинеа 3 и точка 2 од Законот за 

вработените во јавниот сектор 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.27/14, 199/14 и 
27/16), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 година ја 

донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За давање на Согласност на 

Годишниот план 
  за вработување за 2019 година 

 
Член 1 

Се дава согласност на  

Годишниот план за вработување за 
2019 година за општина Чешиново-

Облешево и финансиска согласност 
на истиот, изготвен од 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-700/1                      Совет на 

23.03.2018 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 
на ЈПКД „Облешево“ за 2019 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Годишниот 
План за вработување на ЈПКД 

„Облешево“ за 2019 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-713/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 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 
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Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност на 
Годишниот План за вработување 

на ЈПКД „Облешево“ за 2019 
година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на 
Годишниот План за вработување на 

ЈПКД „Облешево“ за 2019 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.08-699/1                      Совет на 
23.03.2018 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 измените на 

Годишниот План за вработување 
на ЈПКД „Облешево“ за 2018 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на измените на 
Годишниот План за вработување на 

ЈПКД „Облешево“ за 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-714/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 20-б точка 1, 
алинеа 3 и точка 2 од Законот за 

вработените во јавниот сектор 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.27/14, 199/14 и 27/16), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 година ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

За давање на Согласност на 
измените на Годишниот план 

  за вработување за 2018 година 
 

Член 1 
Се дава согласност на  измените 

на Годишниот план за вработување за 
2018 година за општина Чешиново-

Облешево и финансиска согласност на 
истиот, изготвен од Градоначалникот 

на општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 
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истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

   
Бр.08-698/1                      Совет на 
23.03.2018 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  

Филип Арсов с.Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Филип Арсов с.Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-707/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2018 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 15.03.2018 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Филип Арсов од с.Спанчево 
 

Член 1 
 На Филип Арсов од с.Спанчево 

со ЕМБГ 2309933493006 со постојано 
место на живеење во с.Спанчево 

ул.Страшо Ербапче бб, му се одобрува 

еднократна парична помош во висина 
од 3.000.00 денари (три илјади  

денари) како помош за лекување на 
неговите деца кои имаат ментален 

хендикеп. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка на Филип Арсов. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-693/1                      Совет на 
23.03.2018 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на  
Благој Керазиев с.Спанчево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Благој Керазиев с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 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.09-708/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 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 15.03.2018 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Благој Керазиев од 
с.Спанчево 

 

Член 1 
 На Благој Керазиев од 

с.Спанчево со ЕМБГ 1502966493002 
со постојано место на живеење во 

с.Спанчево ул.Маршал Тито бр.17, му 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 денари 

(три илјади  денари) како помош за 
лекување. 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на 200002733501605 
Стопанска банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-692/1                      Совет на 
23.03.2018 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  

Василка Заова од с.Чифлик 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Василка Заова од  с.Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-368/1        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 15.03.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Василка Заова од с. 
Чифлик 

 

Член 1 
 На Василка Заова од с.Чифлик, 

со ЕМБГ3108961498003, со постојано 
место на живеење  во с.Чифлик 

ул.Васил Главинов бб и се одобрува 
еднократна парична помош во висина 

од 3.000.00 денари (три илјади  
денари) како помош за лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 200001723940058 Стопанска 

банка. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-705/1                      Совет на 
23.03.2018 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  

Васка Митева од с.Жиганци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Васка Митева од  с.Жиганци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-706/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 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 
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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 15.03.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Васка Митева од с. 
Жиганци 

 
Член 1 

 На Васка Митева од с.Жиганци, 

со ЕМБГ 0606948498001, со 
постојано место на живеење  во 

с.Жиганци ул.Ване Златев бб и се 
одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари ( три 
илјади денари) како помош за 

лекување. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка на нејзиниот сопруг Петар 

Митев ЕМБГ 0107946493014,  
Комерцијална банка 

300057092531539. 
  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-691/1                      Совет на 
23.03.2018 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 одржување на 
паркови, зеленило и спортско-

рекреативни површини во 2018 
година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

одржување на паркови, зеленило и 
спортско-рекреативни површини во 

2018 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 15.03.2018 

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.09-704/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 6 од Законот за локална 

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

член 21, став 1, точка 16 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 
 

 
 



Стр. 16 br.3                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            02.04.2018god. 

 

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

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Програмата за  
одржување на паркови, зеленило 

и спортско-рекреативни 
површини во 2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата за 
одржување на паркови, зеленило и 

спортско-рекреативни површини во 
2018 година, изготвена од страна на 

ЈПКД „Облешево“. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-689/1                      Совет на 
22.03.2018 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 Финансискиот 

извештај за Локалните избори 
2017 од страна на партијата 

ВМРО ДПМНЕ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Финансискиот 

извештај за Локалните избори 2017 
од страна на партијата ВМРО ДПМНЕ, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-735/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 
Врз основа на член 85, точка 3 

од Изборниот Законик ( Службен 
весник  на Република Македонија  

бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 

31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16 и 99/16), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 15.03.2018 

година ја донесе следната: 

 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Финансискиот 
извештај за Локалните избори 

2017 од страна на партијата ВМРО 
ДПМНЕ 

 
Член 1 

Се усвојува Финансискиот 
извештај за Локалните избори 2017 од 

страна на партијата ВМРО ДПМНЕ. 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-725/1                      Совет на 
26.03.2018 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  

утврдување на висина на 
вредност на бодот за 

пресметување на платите на 

вработените во Јавното 
Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево, 
за 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на висина на вредност на 
бодот за пресметување на платите на 

вработените во Јавното Претпријатие 
за Комунални Дејности „Облешево“, 

Облешево, за 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-736/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
  

 Врз основа член 88 точка 3 од 
Законот за административни 

службеници (Службен весник на 

Република Македонија бр.27/2014, 
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016 

и 142/2016), 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 15.03.2018 

година ја донесе следната: 
  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување на висина на 

вредност на бодот за 
пресметување на платите на 

вработените во Јавното 
Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево, 
за 2018 година 

 
Член 1 

Вредноста на бодот за 
пресметување на плати на јавните 

службеници вработени во ЈПД 
„Облешево“ за 2018 година се 

утврдува на 48,6 денари за еден бод, 

по предлог на директорот на ЈПКД 
„Облешево“. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-724/1                      Совет на 
26.03.2018 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 
Завршната сметка на  ООУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2017 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
15.03.2018 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.09-731/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

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

Облешево  на седницата одржана на 
ден 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за 2017 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 
2017 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.08-730/1                      Совет на 
26.03.2018 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 

Завршната сметка на  ООУ 
„Климент Охридски“ Облешево за 

2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на  

ООУ „Климент Охридски“ Облешево 
за 2017 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

15.03.2018 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.09-732/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локална 

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

член 21 став 1 точка 31 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за 2017 

година 
 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на 
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за 

2017 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.08-729/1                      Совет на 
26.03.2018 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 

Завршната сметка на  ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2017 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на  

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2017 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 15.03.2018 

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.09-733/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 31 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

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

Облешево  на седницата одржана на 
ден 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на  ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за 2017 година 

 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2017 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.08-728/1                      Совет на 
26.03.2018 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 

Завршната сметка на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2018 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.09-734/1        Општина Чешиново-Облешево 

26.03.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), и 

член 21, став 1, точка 4 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2018 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2017 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка 
на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 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.08-727/1                      Совет на 
26.03.2018 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  

измена на Одлуката за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2018 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена на Одлуката за извршување 

на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 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.09-733/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 36, став 1 од 

Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), член 23 став 8 
од Законот за финансирање на 

единиците на локаланата самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 
156/09, 47/11 и 192/15) и член 36 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 15.03.2018 ја донесе 
следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За измена на Одлуката за 

извршување на буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 
 

Член 1 
Во вториот ред од преамбулата 

на Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година, бр.08-

1957/4 од 29.12.2017 година, после 
зборовите „..... член 23став ....бројот 
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5 се заменува со број 8, а во 

четвртиот ред после бројот „.... 
96/2004....“ се додаваат следните 

броеви: 67/07, 156/09, 47/11 и 
192/15). 

 
Член 2 

Во член 17 во последниот ред 
зборовите „Агенција за државни 

службеници“ се заменуваат со 
зборовите Министерство за 

информатичко општество и 
администрација. 

 
Член 3 

По усвојувањето од страна на 

Советот на општината, овие измени 
стануваат составен дел на Одлуката 

за извршување на буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2018 година. 

 
Бр.08-727/1                      Совет на 
26.03.2018 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 Програмата за социјална 

заштита во општина Чешиново-
Облешево  за 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Програмата за 

социјална заштита во општина 

Чешиново-Облешево  за 2018 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 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.09-738/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 3, член 11 и 

член 12 од Законот за социјална 
заштита (Службен весник на 

Република Македонија бр.79/2009, 
36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 
38/2014, 44/2014, 116/2014, 

180/2014, 33/2015, 72/2015, 
150/2015, 173/2015, 192/2015, 

30/2016 и 163/2017), 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 врз 
основа на Мислењето од 

Министерството за труд и социјална 
политика бр.  10-9039/2 од 26.12.2017 

година, Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 15.03.2018 година  ја 
донесе следната: 

 
ПРОГРАМА 

За социјална заштита во  

општина Чешиново-Облешево  за 
2018 година 

 
 I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
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 Општината во остварувањето 

на својата надлежност од областа на 
социјалната заштита работи согласно 

важечката законска регулатива и 
подзаконските акти донесени од 

државата и локалната самоуправа, 
Законот за социјална заштита, 

Програмата за остварување на 
социјалната заштита, Националата 

програма за развој на социјалната 
заштита, Законот за локална 

самоуправа, Законот за семејство, 
Законот за урбанистичко планирање, 

Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти и други 

акти, врз основа на кои се утврдува 

социјалната заштита, специфичните 
потреби на населението и начинот на 

остварување на социјалната заштита. 
 Социјалната заштита на 

граѓаните општина Чешиново-
Облешево ја остварува во согласност 

со начелото на социјална 
праведност. Социјалната заштита се 

утврдува како дејност од јавен 
интерес. 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, деца без родители и 
родителска грижа, деца со воспитно 

социјални проблеми, 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. ризични групи. 
Вршењето на овие надлежности се во 

согласност со Националната програма 
за развој на социјалната заштита. 

 За превземање мерки и 
унапредување на превенцијата, 

општината има соработка со Центарот 
за социјална работа Кочани, така што 

ги идентификува поединечните случаи 

на кои им е потребна помош и 
згрижување. 

 
 2.ВИДОВИ РИЗИЦИ НА КОИ СЕ 

ИЗЛОЖЕНИ ГРАЃАНИТЕ И 
КАТЕГОРИИТЕ НА ЛИЦА КОИ ГИ 

ОПФАЌА ОВАА ПРОГРАМА 
 

 Основни социјални ризици на 
кои најчесто се изложени граѓаните се 

следните: 
 -ризици по здравјето (болест, 

повреда и инвалидност) 
 -ризици од стареење (старост и 

преживување) 

 -ризици од мајчинство и 
семејство 

 -ризици од невработеност и 
професионална неадаптираност и 

 -ризици од неадаптираност кон 
социјалната средина 

 
 Категории на лица кои ќе бидат 

опфатени со оваа Програма кога ќе се 
најдат во исклучително тешка 

ситуација се: 
 -лица со телесна попреченост 
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 -деца на улица (деца без 

родители и родителска грижа) 
 -деца со посебни потреби 

 -деца со воспитно социјални 
проблеми 

 -деца од еднородителски 
семејства 

 -лица изложени на социјален 
ризик 

 -лица засегнати од употреба на 
дрога и алкохол  

 -стари лица без семејна грижа 
 -тешко болни лица и приматели 

на терапија 
 -лица погодени од елементарни 

непогоди, пожари, поплави и сл. 

  
3.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 

Општина Чешиново-Облешево 
со цел обезбедување на социјалната 

заштита за нејзините граѓани ќе ги 
спроведува следните мерки и 

активности: 
 

3.1 Остварување на 
социјална заштита на лица со 

посебни потреби 
Во овој дел општината ќе нуди 

помош во следните свери: 
-Подобрување на квалитетот на 

живеење на лицата со посебни 

потреби  и создавање услови за 
независен живот земајки ги во 

предвид родовите разлики и 
разликите по пол и возраст; 

-Олеснување на движењето и 
физичката комуникација  во 

заедницата на лицата со потешка 
телесна инвалидност на кои заради 

движење им е потребна инвалидска 
количка и лица со тешки моторни 

пречки, поголема мобилнст како и 
можност за нивна социјализација; 

-Остварување на полесен 

пристап на лиоцата со посебни 
потреби до училиштата нивно 

вклучување  во редовниот образовен 
процес и обезбедување на 

самостојност и независност на 
движењето; 

-Поддршка на носителите на 
нега на лицата со посебни потреби 

преку советување и вклучување во 
општествениот живот; 

-Помош во финансиски средства 
за превоз до и од Дневните центри за 

лица со посебни потреби во Кочани, 
Виница и Пробиштип. 

 

3.2.Остварување на 
социјална заштита на стари лица и 

лица без семејна грижа, поддршка 
на Дневниот центар за стари лица 

во Облешево 
 

Зголеменото учество на старото 
население во севкупното население во 

светот е причина ООН и 
меѓународната јавност се повеќе да го 

актуелизираат ова прашање во сите 
свери на животот, притоа создавајки 

услови за подобрување на квалитетот 
и подигање на стандардот за живот на 

старите лица. Општина Чешиново-

Облешево активно работи на 
подобрување на: 

-Организирање на акцијата 
рурален доктор во соработка со ЈЗУ 

Медицински центар Кочани 
-Помош во социјални пакети 

-Помош во набавка на лекарства 
и прехранбени намирници 

-Финансиска помош за лекување 
во земјата и во странство 

-Финансиска и материјална 
помош за работа во Дневниот центар 

за стари лица во Облешево 
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-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, литературн, едукативно – 

здравствени и други активности 
 

3.3.Материјална 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. 
Активности: 

-Поддршка на програми и 
активности за кризна интервенција 

за брзо и ефикасно дејствување во 

случај на непогоди 
-мапирање на постоечките 

ресурси и интервентните тимови за 
дејствување при елементарни 

непогоди 
-Унапредување на мрежата на 

интервентни тимови 
-Координација на 

распределувањето на хуманитарна 
помош обезбедена преку општина 

Чешиново-Облешево 
 

3.4.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  
облека и обувки , училишни помагала, 

средства за  хигиена  и др. , а за 
тешко болните, 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. 
Од страна на основните 

училишта ќе се организираат акции во 
кои младите лица и ученици ќе вршат 

обиколка на стари и немоќни лица за 
нивно помагање и снабдување со 

храна и лекови. 
Во текот на изминатите години 

од страна на општината во неколку 
акции за чистење на околината и 

уредување на зелените површини се 
ангажирани корисници на социјални 

парични надоместоци, а во иднина 

општината ќе ги ангажира овие лица 
за вршење на јавни работи. За овие 

потреби општината во соработка со 
Центарот за социјални работи Кочани 

има евиденција на корисниците на 
социјална парична помош. 

 
3.5.Поддршка за здруженија 

од областа на социјалната и 
здравствената заштита 

Oганизациjaтa нa  Црвен  крст, 
Здруженија на лица  со хендикеп и 

други  остваруваат  активности   од 
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областа на социјалната и 

здравствената  заштита  за потребите   
на  маргинализирани групи  како: 

лица  со посебни  потреби, стари  
лица ,  корисници  на социјална  

помош и сл., и одбележуваат  
настани   поврзани сo  нив. 

За таа  цел  општина 
Чешиново-Облешево  предвидува  

средства  за  поддршка  на 
невладини  организации кои работат  

на полето  на  социјалната  и 
здравствената  заштита. 

Во делот на здравствената 
заштита во соработка со ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Кочани, Општината 

редовно врши хемиско и биолошко 
испитување и хлорирање на водата 

за пиење  во населените места. 
Во наредниот период, повторно 

во соработка со Центарот за јавно 
здравје Кочани, општината ќе 

изврши дезинсекција и дератизација 
на својата територија за да се спречи 

појава од заразни болести. 
 

4.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
  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 2018 година. 

 Вкупно обезбедени финансиски 
средства: 

 -Од Буџетот на општина 
Чешиново-

Облешево.........300.000,00 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 телесна 

попреченост......... 1.000,00 

до 6.000,00 денари 

2. Деца на улица (деца без 

родители и родителска 

грижа)..................................

........ 1.000,00 до 3.000,00 

денари 

3. Деца со посебни 

потреби............... 1.000,00 до 

6.000,00 денари 

4. Деца со воспитно-социјални 

проблеми....................1.000,

00 до 3.000,00 денари 

5.  Деца од еднородителски 

семејства..............1.000,00 

до 6.000,00 денари 

6. Лица изложени на социјален 

ризик......................1.000,00 

до 3.000,00 денари 

7. Стари лица без семејна 

грижа.........1.000,00 до 

10.000,00 денари 

8. Лица со здравствени 

проблеми........1.000,00 до 

6.000,00 денари (за лекување 

со оперативен зафат во 

странство до 12.000,00 

денари) 

9. Лица погодени од 

елементарни непогоди, 

пожари и друго (висината на 

финансиските средства што 

ќе се одобрат да бидат во 

зависност од настанатата 

штета) 
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10. Дневен центар за стари 

лица Облешево ( во 

зависност од потребите) 

 

 Разгледувањето на поднесените 
барања од граѓаните (поединечно за 

секое барање) ќе го  врши Комисија 
за финансии формиарана од Страна 

на Советот на општина Чешиново-
Облешево. 

 За секое Барање поединечно 

средствата ќе се уплаќаат на 
трансакциска сметка на барателот. 

 
 V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 Програмата влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-737/1                      Совет на 
26.03.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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Облешево, за 2018 година 17 
33.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на  

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 
2017 година 18 

 34.ОДЛУКА за усвојување на 
Завршната сметка на  ООУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за 2017 година 18 
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35.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на  

ООУ „Климент Охридски“ Облешево 
за 2017 година 19 

 36.ОДЛУКА за усвојување на 
Завршната сметка на  ООУ „Климент 

Охридски“ Облешево за 2017 година 
19 

37.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

2017 година 19 
 38.ОДЛУКА за усвојување на 

Завршната сметка на  ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 2017 
година 20 

39.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 20 
 40.ОДЛУКА за усвојување на 

Завршната сметка на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 21 
41.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за измена 
на Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година 21 
42.ОДЛУКА за измена на 

Одлуката за извршување на буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 21 

43.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Програмата за 
социјална заштита во општина 

Чешиново-Облешево  за 2018 година 
22 

44.ПРОГРАМА за социјална 
заштита во општина Чешиново-

Облешево  за 2018 година 22 

 
 


