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

 
Godina 15 broj 2 

^e{inovo-Oble{evo 
22.02.2019 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  извршени 
работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец Јануари 2019 
 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

месец Јануари 2019, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
15.02.2019 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.09-486/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за извршени работи за одржување 
на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јануари 2019 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација извршени работи за 

одржување на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Јануари 2019, 

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.08-471/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 

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

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  остварени 

бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 

Јануари 2019 

  
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Јануари 2019, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

15.02.2019 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.09-485/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево за 

месец Јануари 2019 

 

I 
 Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Јануари 2019, 

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.08-470/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

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

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

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

Одлуката за усвојување на 

Полугодишниот извештај за работа 

на ООУ „Страшо Пинџур“ 
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Соколарци за учебната 

2018/2019 година 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ООУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 
2018/2019 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

15.02.2019 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.09-484/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 
образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 

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

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

135/2014, 10/2015, 98/2015, 

145/2015, 30/2016, 127/2016, 

67/2017), и член 36 став 1 точка 15 
од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), член 21, став 

1, точка 43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
15.02.2019 година ја донесе 

следната: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2018/2019 година 

 

Член 1 
Се усвојува писмениот 

Полугодишен извештај за работа на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2018/2019 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.08-469/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

     
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

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

Одлуката за усвојување на 

Полугодишниот извештај за работа 

на ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2018/2019 

година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 
извештај за работа на ООУ „Климент 

Охридски“ Облешево за учебната 

2018/2019 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на ден 

15.02.2019 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.09-483/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 
образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 

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

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

135/2014, 10/2015, 98/2015, 

145/2015, 30/2016, 127/2016, 

67/2017), и член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), член 21, став 

1, точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
15.02.2019 година ја донесе 

следната: 

 

 
О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ООУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2018/2019 година 
 

 

Член 1 

Се усвојува писмениот 

Полугодишен извештај за работа на 
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2018/2019 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.08-468/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за давање на согласност 

на Планот и Програмата за 

изведба на екскурзии и посети на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за учебната 2018/2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

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

посети на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2018/2019 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 15.02.2019 

година. 
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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.09-482/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  давање на согласност на 

Планот и Програмата за изведба 

на екскурзии и посети на ООУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2018/2019 година  

 

Член 1 

Се дава согласност на Планот и 
Програмата за изведба на екскурзии 

и посети на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2018/2019 

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.08-467/1                      Совет на 
18.02.2019 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 2018/2019 

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 2018/2019 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 15.02.2019 

година. 
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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.09-481/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 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 2018/2019 година  

 

Член 1 
Се дава согласност на Планот и 

Програмата за изведба на екскурзии 

и посети на ООУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2018/2019 

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.08-466/1                      Совет на 
18.02.2019 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 Љубица 

Гичева од Облешево 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Љубица Гичева од Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-479/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Љубица Гичева од 
Облешево 

 

Член 1 

 На Љубица Гичева од село 

Облешево со ЕМБГ 2512940498005, 
со постојано место на живеење  во 

Облешево  ул. Сремска бб  и се 

одобрува еднократна парична помош 

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

лекување на нејзиниот сопруг Милош 

Гичов. 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 200002612211059 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.08-475/1                      Совет на 
18.02.2019 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 Убавка 

Јорданова од Чифлик 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Убавка Јорданова од Чифлик, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.02.2019 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.09-478/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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-
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Облешево на седницата одржана на 

ден 15.02.2019 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Убавка Јорданова од 
Чифлик 

Член 1 

 На Убавка Јорданова од село 

Чифлик со ЕМБГ 1010960498010, со 
постојано место на живеење  во 

Чифлик  ул. Васил Главинов бр.31  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 300057076421488 

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.08-474/1                      Совет на 
18.02.2019 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 Сузана 

Герасимова од Спанчево 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Сузана Герасимова од Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-487/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 

на Сузана Герасимова од Спанчево 

 
Член 1 

 На Сузана Герасимова од село 

Спанчево со ЕМБГ 0108963498026, со 

постојано место на живеење  во 
Спанчево  ул. 1ви Мај бр.13  и се 

одобрува еднократна парична помош 

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

лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 370000025691933 

Еуростандард  банка. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-476/1                      Совет на 
18.02.2019 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  

Здружението на граѓани 

„Афористичка репрезентација на 

Македонија“ 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  

Здружението на граѓани 
„Афористичка репрезентација на 

Македонија“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
15.02.2019 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.09-488/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 

на  Здружението на граѓани 
„Афористичка репрезентација на 

Македонија“ 

 

Член 1 
 На Здружението на граѓани 

„Афористичка репрезентација на 

Македонија“ со ЕДБ 4013014511856,  

со седиште во Кочани ул.Маршал Тито 
бр.35, им се одобрува еднократна 

парична помош во висина од 2.000.00 

денари (две илјади денари) како 

помош за организација на 

манифестацијата „Седма вечер на 
македонскиот афоризам Кочани 2019“. 
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Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  210069848510175 Тутунска 
банка. 

 

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-472/1                      Совет на 
18.02.2019 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 

материјална помош на  

Месна Заедница Соколарци 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна материјална помош на 

Месна Заедница Соколарци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-489/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна материјална помош 

на Месна Заедница Соколарци 

 

Член 1 

Се одобрува материјална помош 
во набвака на 150 блокови, 6 вреќи 

цемент и 1 врека Усјемал, на Месна 

Заедница Соколарци, за изградба на 

WC просторија во гробиштата во 
Соколарци. 

 Градежните активности ќе се 

извршат од страна на Месната 

Заедница Соколарци. 
 По завршување на градежните 

активности да се достави Извештај за 

вградениот градежен материјал од 

став 1 на овој член. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-473/1                      Совет на 
18.02.2019 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 избор на 

приоритетен проект за 
реализација „ Изготвување на 

Техничка документација за 

изградба на улицата Кемал 

Билалов во с.Теранци“ 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 

реализација „ Изготвување на 

Техничка документација за изградба 
на улицата Кемал Билалов во 

с.Теранци“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
15.02.2019 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.09-490/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За избор на приоритетен проект за 
реализација „Изготвување на 

Техничка документација за 

изградба на улицата Кемал 

Билалов во с.Теранци“ 
 

Член 1 

Како приоритетен проект за 

реализација во 2019 година се избира 
проектот „Изготвување на Техничка 

документација за изградба на улицата 

Кемал Билалов во с.Теранци“. 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-460/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

 

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

Одлуката за приоритетен проект и 

соптвено учество во реализација 
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на проектот „Изработка на 

техничка документација за 

изградба на улица Ристо 
Симеонов и Александар 

Македонски во Чешиново, улица 

Васил Главинов во Чифлик, 

улица Блаже Серафимов во 
Уларци и улица Питу Гули во 

Облешево, општина Чешиново-

Облешево“ 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на проектот 

„Изработка на техничка 
документација за изградба на улица 

Ристо Симеонов и Александар 

Македонски во Чешиново, улица 

Васил Главинов во Чифлик, улица 

Блаже Серафимов во Уларци и улица 
Питу Гули во Облешево, општина 

Чешиново-Облешево“, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
15.02.2019 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.09-491/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година ја донесе 

следната: 

  

 
ОДЛУКА 

За приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 

проектот „Изработка на техничка 
документација за изградба на 

улица Ристо Симеонов и 

Александар Македонски во 

Чешиново, улица Васил Главинов 
во Чифлик, улица Блаже 

Серафимов во Уларци и улица 

Питу Гули во Облешево, општина 

Чешиново-Облешево“ 

 
Член 1 

 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 
развој на селата за 2019 година се 

избира проектот „Изработка на 

техничка документација за изградба 

на улица Ристо Симеонов и 
Александар Македонски во Чешиново, 

улица Васил Главинов во Чифлик, 

улица Блаже Серафимов во Уларци и 

улица Питу Гули во Облешево, 

општина Чешиново-Облешево“ 
 

Член 2 

 Општината да учествува со 10% 

сопствени средства, од вкупниот 
буџет, во реализација на проектот. 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-459/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

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

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за приоритетен 
проект и соптвено учество во 

реализација на проектот 

„Изградба на улица Едвард 

Кардељ во Облешево и 
реконструкција на улица 

Христијан Тодоровски Карпош во 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево“ 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на проектот 

„Изградба на улица Едвард Кардељ 
во Облешево и реконструкција на 

улица Христијан Тодоровски Карпош 

во Чешиново, општина Чешиново-

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

седницата одржана на ден 

15.02.2019 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.09-492/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година ја донесе 
следната: 

  

ОДЛУКА 

За приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 

проектот „Изградба на улица 

Едвард Кардељ во Облешево и 

реконструкција на улица 

Христијан Тодоровски Карпош во 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево“ 

Член 1 

 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 

развој на подрачја со специфични 

развојни потреби за 2019 година се 
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избира проектот „Изградба на улица 

Едвард Кардељ во Облешево и 

реконструкција на улица Христијан 

Тодоровски Карпош во Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево“. 

Член 2 

 Општината да учествува со 

10% сопствени средства, од вкупниот 
буџет, во реализација на проектот. 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.               
                                      
Бр.08-461/1                      Совет на 
18.02.2019 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 материјално-

финансиско работење на ЈПКД 

„Облешево“ за периодот 

01.10.2019-31.12.2019 година 

  
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на  Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.10.2019-31.12.2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-493/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 
работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.10.2019-31.12.2019 

година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.10.2019 - 31.12.2019 година, 
изготвен од страна 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.08-464/1                      Совет на 
18.02.2019 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 работењето на 

ЈПКД „Облешево“ за 2018 година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на   Извештајот за 

работењето на ЈПКД „Облешево“ за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

15.02.2019 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.09-494/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на  Извештајот за 
работењето на ЈПКД „Облешево“ 

за 2018 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
работењето на ЈПКД „Облешево“ за 

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.08-465/1                      Совет на 
18.02.2019 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 
Програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести 

во 2019 година 
 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 
спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни 

болести во 2019 година, што Советот 

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

15.02.2019 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.09-496/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на Програмата за 

спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од 

заразни болести во 2019 година 
 

Член 1 

Се усвојува Програмата за 

спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни 

болести во 2019 година, бр. 1083-

0103 од 24.12.2018 година, изготвена 

од страна на ЈЗУ-Центар за јавно 

здравје Кочани. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-458/1                      Совет на 
18.02.2019 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 
Програмата за 

контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата 

на Општина Чешиново-Облешево 

за 2019 година 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за контрола 

на популацијата на бездомни кучиња 
на територијата на Општина 

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

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-497/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 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 15.02.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на Програмата за 
контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата 

на Општина Чешиново-Облешево 

за 2019 година 
 

Член 1 

Се усвојува Програмата за 

контрола на популацијата на 
бездомни кучиња на територијата на 

Општина Чешиново-Облешево за 

2019 година, која е составен дел на 

оваа Одлука. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-457/1                      Совет на 
18.02.2019 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 
контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата 

на Општина Чешиново-Облешево 

за 2019 година 

 
 1.Ја  прогласувам Програмата за 

контрола на популацијата на бездомни 

кучиња на територијата на Општина 

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

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.02.2019 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.09-495/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.02.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 28, точка 3 

од Законот за заштита и благосостојба 

на животните (Службен Весник на 
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Република Македонија бр. 149/14) и 

Известувањето од Агенцијата за 

храна и ветеринарство бр. 10-44/41 

од 31.01.2019 година, Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

15.02.2019 година ја усвои следната: 

 

ПРОГРАМА 
за контрола на популацијата на 

бездомни кучиња на територијата 

на Општина Чешиново-Облешево 

за 2019 година 

 
 

 I. ВОВЕД  

Со оваа програма се утврдуваат 

активностите за третирање на 

бездомни кучиња, 
условите,организацијата и обемот на 

извршувањето , како и начинот на 

финансирањето. За решавање на 

проблемот поврзан со зголеменото 
присуство на бездомни кучиња, 

односно за контрола на нивниот број, 

од страна на Светската здравствена 

организација за заштита на 
животните и позитивните законски 

прописи во Република Македонија, 

единствено е можен хуманиот начин 

на третирање на овие животни. 
Хуманиот  третман подразбира 

згрижување и заштита на животните, 

но и заштита на безбедноста и 

здравјето на граѓаните во општината. 

 
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА  

Општата цел на Програмата е 

определување на општи мерки и 

активности што треба да се 
превземат на територијата на 

општината за ефикасна контрола и 

заштита на популацијата на бездомни 

кучиња, како и третман согласно 

прописите од областа на 
ветеринарното здравство и 

благосостојбата на животните. 

 

III. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА  
Предмет на програмата е 

определување на мерки и активности 

што треба да се превземат во 2019 

година за ефикасна контрола и 
заштита на популацијата на бездомни 

кучиња и начинот на постапување. 

Активностите за хумано третирање на 

бездомни кучиња-скитници на 
територијата на Општина Чешиново-

Облешево ќе опфатат:  

-заловување на кучињата,  

-транспорт до прифатилиште, 

 -прием и преглед од доктор по 
ветеринарна медицина,  

-лабараториско испитување на 

заразни болести согласно прописите 

од областа на ветеринарното 
законодавство, вклучувајќи 

испитување од болеста лајшманиоза,  

-ветеринарно медицински 

третман на кучињата, 
овариохистеректомија и орхиектомија,  

-постоперативно сместување и 

нега,  

-вакцинација и дехелментација и 

доколку е потребно лекување,  
-обележување со микрочип,  

-враќање на заловените кучиња 

на реонот на нивно заловување или 

вдомување на кучињата,  
-еутаназија на кучињата 

согласно прописите од областа на 

ветеринарното здравство, 

 - едукација и подигнување на 
јавната свест кај населението. 

Општината ќе постапува и 

благовремено ќе го извести избраниот 
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извршител на дејствијата по 

претходна писмена или усна пријава 

од страна на граѓаните и по 
сопствено утврдување дека бројот на 

овие животни на територијата на 

општината е значително зголемен. 

 
IV. Престој во 

прифатилиште, ветеринарно-

медицински третман и 

понатамошно постапување со 
третираните кучиња 

Заловените кучиња се 

транспортираат до прифатилиште, 

кое е регистрирано и има 
одобрување од Агенцијата за храна и 

ветеринарство на Република 

Македонија. Кучињата се сместуваат 

во просториите за прием во кои се 

врши набљудување на кучињата од 
страна на докторот по ветеринарна 

медицина кој врши преглед на 

заловените кучиња и ги спроведува 

сите мерки согласно закон и тој 
одредува кои од нив ги исполнуваат 

критериумите за еутаназија. 

Еутаназијата се врши:  

-во согласност со важечките 
законски прописи и наредби;  

-кога животното е заболено од 

заразна или паразитска болест која 

може да се пренесе на други животни 

или луѓето, животното е заболено од 
други болести кај кои лечењето е 

долго и со несигурна прогноза, тешко 

повредени животни животни кои 

видливо страдаат или стари 
изнемоштени животни;  

-кога кучињата преставуваат 

опасност кон луѓето или другите 

животни и  
-кога кучињата поминале 

минимум временски период потребен 

за исцрпување на можноста за 

вдомување.  

Медицински третман на здрави 
кучиња се врши на следниот начин:  

Сите клинички здрави животни 

се транспортираат до Ветеринарно 

друштво кое е одобрено од Агенцијата 
за храна и ветеринарство за 

ветеринарно-медицински третман на 

бездомните кучиња од 

прифатилиштето за што треба да се 
поседува валиден склучен договор, 

односно во посебен дел за оперативно 

и болничко лекување во 

прифатилиштето доколку го поседува. 
Сите животни кои по мислење на 

ветеринарен доктор ги исполнуваат 

критериумите за операција се 

оперираат-стерилизирааат. По 

завршената операција и пост 
оперативно опоравување животните 

се враќаат назад во прифатилиштето, 

односново делот за престој во 

прифатилиштето каде се врши нивно 
редовно хранење и постојан надзор од 

страна на обучени лица.  

Прифатилиштето се одржува 

согласно санитарно-хигиенските 
прописи: боксовите во 

прифатилиштето редовно се чистат, се 

врши дезинфекција и дезинсекција, а 

по потреба и соодветна дератизација 

на целиот простор. Изведувачот на 
Програматае должен да склучи 

договор со овластен оператор за 

нештетно отстранување на лешеви и 

нус производи од животинско потекло, 
во специјално изградена гробна јама 

на соодветна комунална депонија,а 

исто така ќе ги собира и транспортира 

фекалиите/отпадот од 
прифатилиштето. Непосредно при 

напуштање на прифатилиштето 

кучињата се вакцинираат против 
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болеста беснило и се третираат со 

средство против ендопаразити и 

ектопаразити. Третираните кучињата 
и обележани со микрочип се враќаат 

на реонот на заловување или се 

вдомуваат, а вдомените се 

регистрираат во ветеринарно 
информативниот систем. Приоритет 

ќе се дава на вдомување на 

животните. 

 
V. Едукација и подигнување на 

јавната свест кај населението 

 Подигнувањето на јавната свест 

е клучна за справување и хуман 
третман на кучињата скитници. 

Изведувачот на Програмата е должен 

да обезбеди комуникација со граѓани 

преку разни форми на комуникација, 

да спроведува едукативни и 
промотивни активнос ти за 

подигнување на јавната свест за 

постапување со бездомни кучиња, да 

организира акции и настани за 
вдомување на кучиња. 

  

VI. Обем на активности 

Програмата предвидува заловување 
и третирање на 20  до  25  бездомни 

кучиња годишно. 

Активностите ќе се одвиваат  

по потреба. 

Овластено лице  во  Општината 
прима повици од граѓаните каде има 

скитници и писмено по електронски 

пат го известува економскиот 

оператор за  термин на заловување. 
По  повикот  во првате (дневни) 

активности ќе се извршуваат 

редовните увиди и контроли на 

прометните појаси, согласно 
Програмата, но и ќе се интервенира 

по повик од граѓани. 

Во втората  (ноќна) работна 

активност  , во зависност од 

временските услови, ќе се одвива 
доцна навечер или рано наутро, при 

што се предвидува контрола  и 

прифаќање  на  кучиња на веќе 

обработените појаси и повторни 
интервенции. 

Во населените делови на  

Општината Чешиново- Облешево   

превидуваме да има околу  30  кучиња 
скитници . Истите да минале третман 

во прифатилиште  да се кастрирани, 

микрочипувани, маркица жолта на 

увото и околовратник . За истите 
кучиња се води регистар , а од 2020  

година  секоја година планираме 

нивна   вакцинација –Беснило 

,Дехелментизација и клинички 

преглед. 
 

VII. Финансирање 

  Финансирање на Програмата се 

врши од средствата предвидени со 
Буџетот на Општина Чешиново- 

Облешево.  

За предметна набавка се 

планирани финансиски средства во 
вкупен износ до 300.000,00 денари 

(тристаилјадиденари) без пресметан 

ДДВ. 

Плаќањето ќе се врши врз основа на 

извршена реализација. 
 

VIII. Извршител  

  Носител на активностите од оваа 

Програма е Општината  Чешиново- 
Облешево, врз основа на претходна 

согласност на Советот на Општината  

Чешиново- Облешев.  Извршител  ќе 

биде избран годишно  на Јавен оглас 
преку Јавни набавки согласно 

позитивните законски происи. 
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IX. Надзор 

          Надзор над извршувањето на 

Програмата врши Секорот за 
комунални работи. 

          Инспекциски надзор врши 

Секторот за инспекциски работи на 

преку Општина Чешиново- Облешево   
инспекторите за комунални работи. 

Работата и активностите по  

Програмата  е Општина  Чешиново- 

Облешево   и еконoмскиот оператор и 
се под надзор и на  Агенцијата за 

храна и ветеринарство. 

 

 
VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

Надзор над извршувањето на 

Програмата врши Секорот за 

комунални работи во Општина 

Чешиново-Облешево. За 
спроведените активности на терен, 

изведувачот е должен да изготвува 

квартални извештаи кои ќе бидат 

доставени до Градоначалникот и ќе 
бидат усвоени од Советот на 

Општина Чешиново-Облешево. 

 Оваа Програма влегува во сила 

наредниот ден од денот на 
објавувањето во „Службен гласник 

на Општина Чешиново-Облешево “. 

 
Бр.08-456/1                      Совет на 
18.02.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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