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

 

Godina 14 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

03.05.2018 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 усвојување на 

Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански 
регион 2015-2019, за 2017 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански регион 

2015-2019, за 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2018 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.09-962/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година ја донесе 
следната: 

   
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишниот 
Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2015-2019, за 

2017 година  

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански регион 
2015-2019, за 2017 година изготвен 

од страна на Раководителот на 
Центарот за Развој на Источниот 

плански регион. 
 

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.08-951/1                      Совет на 
02.05.2018 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 

Годишниот Извештај за 
работењето на Центарот за развој 

на Источен плански регион за 
2017 година и Годишниот 

финансиски извештај за работа 
на Центарот за 2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 
за работењето на Центарот за развој 

на Источен плански регион за 2017 
година и Годишниот финансиски 

извештај за работа на Центарот за 
2017 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-963/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај за работењето на  

Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2017 година и 

Годишниот финансиски извештај 
за работа на Центарот за 2017 

година 
 

Член 1 
Се усвојува писмениот Годишен 

Извештај за работењето на Центарот 
за развој на Источен плански регион 

за 2017 година и Годишниот 
финансиски извештај за работа на 

Центарот за 2017 година, изготвен од 
страна на Раководителот на Центарот 

за развој на Источниот плански 

регион. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-950/1                      Совет на 
02.05.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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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 Март 2018 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   
остварени бруто приходи од работа 

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

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2018 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.09-964/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 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 Март 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец Март 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.08-953/1                      Совет на 
02.05.2018 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   уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец Март 2018 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за   

уличното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

месец Март 2018 година, што Советот 
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на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-965/1        Општина Чешиново-Облешево 

02.05.2018 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 26.04.2018 година, 

донесе: 

 
 

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

за уличното осветлување на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 
Март 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Март 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.08-954/1                      Совет на 
02.05.2018 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 2019 
година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност на Годишниот 

План за вработување во ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2019 

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

седницата одржана на ден 26.04.2018 
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.09-993/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност на 
Годишниот План за вработување 

во ЈОУДДГ „Ѕвездички“  
Чешиново за 2019 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на 
Годишниот План за вработување  во 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново 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.08-955/1                      Совет на 
02.05.2018 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 
Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за периодот 01.01-

31.03.2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2018 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2018 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.09-966/1        Општина Чешиново-Облешево 

02.05.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на 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 26.04.2018 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2018 година 
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Член 1 

 Се усвојува Извештајот 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.03.2018 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.08-956/1                      Совет на 

02.05.2018 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 

Извештајот за извршување на 
Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 
период 01.01-31.03.2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.01-
31.03.2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2018 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.09-967/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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), 
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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките 
донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01.01-31.03.2018 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-31.03.2018 

година, изготвен од страна на 
Градоначалникот на општината. 

 

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.08-726/1                      Совет на 
02.05.2018 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  

Раде Данилов од с. Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Раде Данилов од с. Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2018 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.09-968/1        Општина Чешиново-Облешево 

02.05.2018 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 26.04.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Раде Данилов од с. Спанчево 

 
Член 1 

 На Раде Данилов од с.Спанчево, 
со ЕМБГ 0802961493012, со постојано 

место на живеење  во с.Спанчево 

ул.Илинденска бр.6 му се одобрува 
еднократна парична помош во висина 

од 6.000.00 денари ( шест илјади 
денари) како помош за лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 300057021064364, 

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.08-958/1                      Совет на 
02.05.2018 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 Драган 

Данилов од с. Соколарци 
 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Драган Данилов од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2018 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.09-969/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Драган Данилов од с. 

Соколарци 
 

Член 1 

 На Драган Данилов од 
с.Соколарци, со ЕМБГ 1608950493005, 

со постојано место на живеење  во 
с.Соколарци ул.Блаже Ефремов бб му 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 1.500.00 денари 

(илјада и петстотини денари) како 
помош за социјално загрозено 

семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Драган Данилов. 
  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-959/1                      Совет на 
02.05.2018 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 на Црковниот одбор од 

с.Соколарци и Месна Заедница 
Соколарци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на Црковниот 
одбор од с.Соколарци и Месна 

Заедница Соколарци, што Советот на 
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општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-970/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа 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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето на 

Црковниот одбор од с.Соколарци 
и Месна Заедница Соколарци 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето на 
Црковниот одбор од с.Соколарци и 

Месна Заедница Соколарци  за 
материјална помош  во набавка на 

15м3 ситен песок за вградување на 
бекатон плочки за манастир св.Петка 

во с.Соколарци. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                   
                                  
Бр.08-960/1                      Совет на 
02.05.2018 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 на  Месна Заедница 
Соколарци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на Месна 

Заедница Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-971/1        Општина Чешиново-Облешево 

02.05.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа 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 
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Чешиново-Облешево (Службен 

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

општина Чешиново-Облешево  на 
седницата одржана на ден 

26.04.2018 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на  
Месна Заедница Соколарци 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето на Месна 
Заедница Соколарци за материјална 

помош  во набавка на цевка Ф400мм 

со должина од 400метри за правење 
на премин во полето кај м.в.Прогон. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-961/1                      Совет на 
02.05.2018 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 отпис на салдо по 
основ на долг за закупнини на  

Зорица Темелкова од Кочани 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

отпис на салдо по основ на долг за 
закупнини на Зорица Темелкова од 

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

седницата одржана на ден 26.04.2018 
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.09-981/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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), 

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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За отпис на салдо по основ на долг 

за закупнини на Зорица Темелкова 
од Кочани 

 
Член 1 

Да се изврши отпис на салдо по 
основ на долг за  закупнини  на 

Зорица Темелкова од Кочани, од 

причини што истата го нема користено 
деловниот простор земен под закуп по 

Договор бр.0307-1328/1 од 07.06.2012 
година. 
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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.08-974/1                      Совет на 
02.05.2018 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   поддршка и 
спроведување на проектот 

„Спречување на ризик од 
поплави во прекуграничниот 

регион “ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
поддршка и спроведување на 

проектот „Спречување на ризик од 
поплави во прекуграничниот регион 

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

седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-982/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа 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 (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

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

одржана на ден 26.04.2018 година ја 
донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  поддршка и спроведување на 

проектот „Спречување на ризик од 
поплави во прекуграничниот 

регион “ 
 

Член 1 

Се подржува решението на 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево, г-н Горанчо 
Крстев, за учество на Вториот повик 

за поднесување на проектни предлози 
на Interreg – ИПА Програмата за 

прекугранична соработка Бугарија – 
Македонија“, со проектот: 

„Спречување на ризик од поплави во 
прекуграничниот регион “ 

 
Член 2 

Се дозволува на 
Градоначалникот на општината да ги 

обезбеди и испрати сите неопходни 

документи за програмата. 
Се овластува Градоначалникот 

на општината, г-н Горанчо Крстев да 
го потпише договорот со партнерот од 
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Р.Бугарија за заедничка 

имплементација на проектот. 
 

Член 3 
Се дава согласност за 

обезбедување на потребните 
средства од општинскиот буџет за 

извршување на одобрените трошоци 
за проектот настанати пред 

одобрување на проектот. 
 

Член 4 
Имотот стекнат со 

интервенцијата на проектот се дава 
на слободно користење на целта на 

проектот за најмалку 5 години по 

завршувањето на проектот. 
 

Бр.08-975/1                      Совет на 
02.05.2018 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  спроведување на 

постапка за јавно наддавање за 
издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село 

Чифлик 

  
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево во 

село Чифлик, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-983/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
за спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор 

сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село 

Чифлик 
 

Член 1 
Да се спроведе постапка за  

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор сопственост 

на општина Чешиново-Облешево во 

село Чифлик, објект Културен дом во 
с.Чифлик – преден простор со 

површина од околу 50м2, лоциран на 
КП 2768, евидентиран во Имотен лист 
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бр.106 на име на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Член 2 
Објектот да се издаде за 

период од 3 (три) години. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-980/1                      Совет на 

02.05.2018 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  спроведување на 

постапка за јавно наддавање за 
издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село 

Соколарци 
  

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
спроведување на постапка за јавно 

наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево во 

село Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-984/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
за спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор 

сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село 

Соколарци 
 

Член 1 
Да се спроведе постапка за  

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор сопственост 

на општина Чешиново-Облешево во 
село Соколарци, објект задружен дом 

со влез од јужната страна со 

површина од околу 100м2, лоциран на 
КП 6179/2, евидентиран во Имотен 

лист бр.864 на име на општина 
Чешиново-Облешево. 
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Член 2 
Објектот да се издаде за 

период од 3 (три) години. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-976/1                      Совет на 

02.05.2018 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  спроведување на 
постапка за јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во село 
Соколарци, објект продавница 

  
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево во 
село Соколарци, објект продавница, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2018 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.09-985/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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 26.04.2018 година ја донесе 
следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

за спроведување на постапка за 
јавно наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 
сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во село 
Соколарци, објект продавница 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за  
јавно наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор сопственост 
на општина Чешиново-Облешево во 

село Соколарци, објект продавница со 

површина од околу 100м2, лоциран на 
КП 2768, евидентиран во Имотен лист 

бр.106 на име на општина Чешиново-
Облешево. 
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Член 2 
Објектот да се издаде за 

период од 3 (три) години. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-977/1                      Совет на 

02.05.2018 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 ЈПКД „Облешево“, 

Облешево, за наплата на услугата 
одведување на отпадни води во 

с.Кучичино 
  

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на согласност на ЈПКД 

„Облешево“, Облешево, за наплата 
на услугата одведување на отпадни 

води во с.Кучичино, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2018 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.09-986/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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), и 

член 11, став 1, точка 6 од Законот за 
јавните претпријатија (Службен 

весник на Република Македонија 
бр.38/96, 62/02, 40/03, 49/06, 22/07, 

83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 
138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
за давање на согласност на ЈПКД 

„Облешево“, Облешево, за 
наплата на услугата одведување 

на отпадни води во с.Кучичино 
 

Член 1 
Се дава согласност на ЈПКД 

„Облешево“, Облешево,  наплата на 
услугата одведување на отпадни води 

во с.Кучичино да биде  10 денари по 
метар кубен потрошена вода. 

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.08-978/1                      Совет на 
02.05.2018 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 ЈПКД „Облешево“ 
за пристапување кон изработка 

на нов статут на ЈПКД 
„Облешево“ 

  

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за пристапување кон 
изработка на нов статут на ЈПКД 

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

седницата одржана на ден 
26.04.2018 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.09-987/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.05.2018 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), и 
член 11, став 1, точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија (Службен 
весник на Република Македонија 

бр.38/96, 62/02, 40/03, 49/06, 22/07, 
83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 

138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 26.04.2018 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

за давање на согласност на ЈПКД 
„Облешево“ за пристапување кон 

изработка на нов статут на ЈПКД 
„Облешево“ 

 
Член 1 

Се дава согласност на ЈПКД 
„Облешево“, Облешево  за 

пристапување кон изработка на нов 
статут на ЈПКД „Облешево“. 

Статутот да биде усогласен со 
Законската регулатива од областа за 

која е формирано претпријатието. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-979/1                      Совет на 
02.05.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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