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

 

Godina 14 broj 6 
^e{inovo-Oble{evo 

11.06.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

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 

Април 2018 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   
уличното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 
месец Април 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 07.06.2018 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.09-1220/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 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 Април 2018 

година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Април 2018 година, изготвена 

од страна на ЈПКД „Облешево“. 

 
II 

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

Чешиново-Облешево. 
  
Бр.08-1216/1                      Совет на 
08.06.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 
точка 3 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за остварени 
бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 
Април 2018 година 

 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  за 
остварени бруто приходи од работа 

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

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

07.06.2018 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.09-1219/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 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  Април 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Април 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.08-1217/1                      Совет на 
08.06.2018 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 организација и 

одржување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2018 
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 1. Ја прогласувам Програмата 

за организација и одржување на 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 

2018, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 
07.06.2018 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.09-1221/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 21, став 1, 
точка 11 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

07.06.2018  година ја донесе 
следната: 

 
ПРОГРАМА 

за организација и одржување на  
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2018 

 
ВОВЕД: 

 Традиционално 46 години по 
ред во с.Чешиново ќе се 

организираат Илинденски Спортски 
Игри Чешиново 2018 година. 

 На игрите ќе биде застапен 
фудбалот како главна дисциплина. 

 На игрите како други 
дисциплини ќе бидат застапени и 

шахот и велосипедизмот. 

 Покровител на игрите ќе биде 

Советот на општина Чешиново-
Облешево. 

 Игрите ќе бидат отворени на 1 
јули (недела), а ќе бидат затворени на 

2 август (четврток). 

 
Предлог активности 

Со Одлука од Советот да се 
одреди Висината на паричните 

награди, за освоените места на 
турнирот во фудбал и шах . 

Одборот за спроведување на 
игрите да биде составен од следните 

членови: Љупчо Максимов од Советот 
на општината и Јоже Јефтимов и Гоце 

Иванов – надворешни членови.  
Да се достават покани до Месни 

Заедници од општината и  соседните 
Месни Заедници за учество на игрите. 

Одборот за спроведување на 
игрите да се грижи за редот и 

дисциплината за време на 

натпреварите, да го одржува 
игралиштето, да состави правилник за 

учество на игрите  и сл. 
 Поканите до Месните Заедници 

да се достават најдоцна до 16 Јуни, а 
Месните Заедници да го пријават 

своето учество најдоцна до 24 јуни. 
 Да се поднесе Барање до ФФМ, 

Агенцијата за млади и спорт и МОК за 
спонзорирање на игрите. 

 Да се  склучи Договор за судење 
на натпреварите. 

  
 Финансиски дел 

Средствата предвидени за 

организација и спроведување на 
игрите да биде  минимум 180.000,00 

денари (сто и осумдесет илјади 
денари) . 

Сите средства уплатени на име 
на спонзорство на игрите, средства од 
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спроведена лицитација за издавање 

под закуп на простор за шанк се 
средства кои ќе бидат искористени за 

организација на игрите. 
За висината на средствата за 

организација и спроведување на 
игрите, Советот да донесе посебна 

Одлука. 
Средствата ќе бидат наменети 

за награди за освоени места, за 
надомест на судиите, за надомест на 

редарите и други непредвидени 
трошоци. 

За потрошените средства да се  
достави Извештај до Советот на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1215/1                      Совет на 
08.06.2018 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 

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 одобрени 
финансиски средства за 

организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2018 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрени финансиски средства за 
организација и спроведување на 

Илинденски Спортски Игри Чешиново 
2018, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

08.06.2018 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.09-1222/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 08.06.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрени финансиски средства 
за организација и спроведување 

на Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2018 

 
Член 1 

 Се одобруват 180.000,00 денари 
(сто и осумдесет илјади денари) за 

организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 

2018 година. 
 Средствата уплатени на име на 

спонзорство на игрите, средства од 
издавање под закуп за локација на 

шанк и други средства кои ќе бидат 

уплатени на име на организација на 
игрите ќе бидат наменети за 

организација и спроведување на 
игрите. 
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Член 2 

Средствата од член 1, став 1 на 
оваа Одлука  да бидат наменети за: 

- 60.000,00 денари за освоено 
прво место на турнирот во фудбал 

- 30.000,00 денари за освоено 
второ место на турнирот во фудбал, 

-3.000,00 денари за освоено 
прво место во турнирот во шах 

- надомест на судиите по 
склучен договор,  

- тековни активности околу 
спроведување на игрите,  

надомест за членовите на 
организациониот одбор по склучен 

Договор 

- други непредвидени 

трошоци. 

 

Член 3 
Средствата од член 1 став 1 на 

оваа Одлука се предвидени во 
Програмата за организација и 

одржување на ИСИ 2018 година а се 
обезбедени во Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2018 година. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-1212/1                      Совет на 
08.06.2018 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 

измените и дополнувањата 
(Ребалансот) на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2018 година 

 
  1. Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на измените и 
дополнувањата (Ребалансот) на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 07.06.2018 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.09-1223/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 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 08.06.2018 

година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на измените и 
дополнувањата (Ребалансот) на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година 

 
Член 1 

Се усвојуваат измените и 
дополнувањата (Ребалансот) на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година кои се 

составен дел 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.08-1214/1                      Совет на 
08.06.2018 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 собирање на 

комунален отпад во с.Жиганци 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 

собирање на комунален отпад во 
с.Жиганци, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

07.06.2018 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.09-1218/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За собирање на комунален отпад 
во с.Жиганци 

 
 Член 1 

Се дозволува на ЈПКД 
„Облешево“ да отпочне со услугата за 

собирање на комунален отпад во 
с.Жиганци. 

 
Член 2 

Услугата да почне да се 
извршува од месец јуни 2018 година. 

Надоместокот кој ќе се наплаќа 
за услугата од член 1 од оваа Одлука 

е утврден во Ценовникот на Јавното 

Претпријатие. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1213/1                      Совет на 
08.06.2018 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 користење на службени 

мобилни телефини 
 

  1. Ја прогласувам Одлуката за 
отпис на салдо по основ на долг за 

користење на службени мобилни 
телефини, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

07.06.2018 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.09-1226/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 година ја донесе 

следната: 
  

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

за користење на службени 

мобилни телефини 
 

Член 1 
Да се изврши отпис на салдо по 

основ на долг за  користење на 
службени мобилни телефони на конто 

122000 на страна должи: 
- со аналитика Партнер Борче 

Сандев, 5.893,00 денари (пет илјади 
осумстотини деведесет и три денари) 

- со аналитика Партнер 
Владимир Анастасов, 3.891,00 денари 

(три илјади осумстотини деведесет и 
еден денар) 

- со аналитика Партнер Живко 

Мишовски, 3.187,00 денари (три 
илјади сто осумдесет и седум денари) 

- со аналитика Партнер Зоран 
Панов, 184,00 денари (сто осумдесет и 

четири денари) 
- со аналитика Партнер Игор 

Јанев, 41.815,00 денари (четириесет и 
една илјада осумстотини и петнаесет 

денари) 
 

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.08-1224/1                      Совет на 
08.06.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

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

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

донесе: 
 

 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
разрешување и именување на 

членови на Училишниот Одбор на  
ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, 

претставници на основачот 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување и именување на 
членови на Училишниот Одбор на  

ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, 
претставници на основачот, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 07.06.2018 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.09-1227/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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), и врз основа на член 124 

од Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2012, 18/2011, 

42/2011, 51/2011, 100/2012, 24/2013, 
41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 

127/2016 и 67/2017),Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 07.06.2018 
година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на 

членови на Училишниот Одбор на  
ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, 

претставници на основачот 
 

Член 1 
Драгана Постолова и Александра 

Златанова се разрешуваат од членови 

на Училишниот Одбор на  ООУ„Страшо 
Пинџур“ Соколарци, претставници на 

основачот, поради тоа што на три 
последователни седници на 

Училишниот одбор истите не 
присуствувале. 

 
Член 2 

За членови на училишниот одбор 
на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци, 

претставници на основачот се 
именуваат: 

1.Лепа Ефремова од Спанчево и 
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2.Марија Петрова од Спанчево. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-1225/1                      Совет на 
08.06.2018 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 
Барање на Зафиров Димитри 

Маринко од с.Чешиново 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барање на Зафиров 

Димитри Маринко од с.Чешиново, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 07.06.2018 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.09-1233/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Барање на 

Зафиров Димитри Маринко од 
с.Чешиново 

 
 Член 1 

Се усвојува Барањето на 
Зафиров Димитри Маринко од 

с.Чешиново за користење на старото 
игралиште во с.Чешиново за 

календарската 2018 година. 
Истиот се обврзува игралиштето 

да го користи како добар домаќин, 
стопанственик. 

 
Член 2 

За користење на игралиштето 

Зафиров Димитри Маринко на сметка 
на општината да уплати 3.000,00 

денари (три илјади денари) 
Средствата да се уплатат во рок 

од еден месец од донесување на 
Одлуката. 

Доколку средствата не се 
уплатат во рокот предвиден од член 2, 

став 2 од оваа Одлука, Одлуката нема 
важи. 

 
Член 3 
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Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1230/1                      Совет на 
08.06.2018 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 Статутот на ЈПКД 

„Облешево“ 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност на Статутот на 
ЈПКД „Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

07.06.2018 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.09-1232/1        Општина Чешиново-Облешево 

08.06.2018 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 

јавни претпријатија  (Службен весник 
на Република Македонија бр. 38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 

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

Облешево  на седницата одржана на 
ден 07.06.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност на 
Статутот на ЈПКД „Облешево“ 

 
 Член 1 

Се дава согласност на Статутот 
на Јавното Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево 
бр.01-265/1 од 29.05.2018 година. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1229/1                      Совет на 
08.06.2018 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   

Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД 

„Облешево“ за периодот 
01.01.2018-31.03.2018 година 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2018-31.03.2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 07.06.2018 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.09-1231/1        Општина Чешиново-Облешево 
08.06.2018 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 07.06.2018 година ја 

донесе следната: 
 

 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.01.2018-31.03.2018 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 
ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2018-31.03.2018 година, 
изготвен 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.08-1228/1                      Совет на 
08.06.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 
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