
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 6
Чешиново-Облешево

27.05.2019 година
Излегува по

потреба

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 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец
Април 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1114/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 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 Април 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Април 2019
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.08-1109/1                      Совет на
23.05.2019 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.
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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 април 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија
на општина Чешиново-Облешево за
месец април 2019 година , што
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1113/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 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 април 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец април 2019 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.08-1108/1                      Совет на
23.05.2019 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 донесување на
Урбанистички план за село

Чешиново, општина Чешиново-
Облешево (КО Чешиново, КО
Чифлик , КО Соколарци  КО

Спанчево за плански период 2017-
2027)

1.Ја прогласувам Одлуката за
донесување на Урбанистички план за
село Чешиново, општина Чешиново-
Облешево (КО Чешиново, КО Чифлик ,
КО Соколарци  КО Спанчево за
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плански период 2017-2027), што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1115/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), член 39 став 1 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Службен Весник на РМ
бр. 199/2014, 44/2015, 193/2015,
31/16, 163/16 и 64/180), член 21,
став 1, точка 7 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 21.05.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За Донесување на Урбанистички
план за село Чешиново, општина

Чешиново-Облешево (КО
Чешиново, КО Чифлик , КО
Соколарци  КО Спанчево за
плански период 2017-2027)

Член 1
Со оваа одлука се донесува

Урбанистички план за село Чешиново
општина Чешиново-Облешево КО

Чешиново, КО Чифлик, КО Соколарци,
КО Спанчево за плански период 2017-
2027) со тех.бр.64/2017 од март 2019
изработен од „ИН ПУМА“ Институт за
урбанизам, сообраќај и екологоја ДОО
Скопје.

Член 2
Границата на планскиот опфат е

дадена во графичкиот прилог и
претставена описно.

Граница на планскиот опфат се:
- На север границата започнува

од точката број 1, на крајниот север
на локацијата и се движи во источен
правец долж границите на КП6510,
КП6511, КП6513/1 и КП6513/2, КО
Спанчево, па продолжува долж
границите на КП5053/1, КП5069/1 и
КП5048, па ја сече КП5069/1, па
продолжува долж границите на
КП4291, КП4294 и КП4295, па ја сече
КП5048 и продолжува долж границата
на КП5048, КО Чешиново, сѐ до
точката број 56.

- На исток границата започнува
од точката број 56 и се движи во
јужен правец долж границите на
КП5048, КП4298, КП5056, КП136,
КП5056, КП4328/1, КП4329 и
КП4331/1, па ги сече КП4333/2 и
КП5057, па продолжува долж
границата на КП4387/5, па ги сече
КП4387/5, КП4386 и КП4385, па
продолжува долж границите на
КП4384/2, КП5057 и КП4376, па ја
сече КП4375, па продолжува долж
границите на КП4374, КП4373/1,
КП4373/2, КП4369, КП5058/2,
КП4407/1, КП4407/2, КП5059/3 и
КП3069, па ја сече КП3069, па
продолжува долж границите на
КП419/1, КП419/2, КП424, КП419/2 и
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КП422, КО Чешиново, сѐ до
најјужната точка број 142.

- На југ границата започнува
од точката број 142, на крајниот југ
на локацијата и се движи во западен
правец долж границите на КП422,
КП402, КП403, КП411, КП333, КП334,
КП335, КП339, КП341 и КП342, па ги
сече КП5068, КП5079, КП5060/3 и
КП4412/3, па продолжува долж
границите на КП4412/2 и КП4411, па
ја сече КП5067/2, па продолжува
долж границите на КП4431, КП4432 и
КП4359, па ја сече КП4433/1, па
продолжува долж границите на
КП4433/2 и КП4425/2, па ги сече
КП4657, КП4656, КП5061, КП4435/1,
КП4436, КП4435/1, КП4437 и
КП4435/1, па продолжува долж
границите на КП4644/6, КП4644/5,
КП4644/1, КП4642/1, КП4641,
КП4638, КП4632, КП4631, КП4629 и
КП4625, па ги сече КП4611 и
КП4613, па продолжува долж
границите на КП4612/1 и КП4614/1,
па ја сече КП5066, па продолжува
долж границите на КП4606, па ја
сече КП4689/3, па продолжува долж
границите на КП4688/1, па ја сече
КП5061, па продолжува долж
границите на КП5061, КП5066,
КП5076, 5063, КП1774 и КП3942/2,
па ја сече КП3942/2, па продолжува
долж продолжува долж границите на
КП4953, па ја сече КП4953, па
продолжува долж границите на
КП4953, КП5063, КП4957/2,
КП4957/1, КП4958, КП4959, КП4940,
КП5064/2, КП4979, КП4934,
КП4933/2, КП4933/1, КП4932,
КП4921, КП4917, КП4913, КП4847,
КП4912, КП4911, КП4910, КП4905/2
и КП4852, па ги сече КП4905/1,
КП4902 и КП4899, па продолжува

долж границите на КП4899, КП4890 и
КП4891, па ја сече КП4873, па
продолжува долж границите на
КП4873, КП4872, КП4871, КП4870,
КП4875/1, КП4876/ и КП4876/2, па ги
сече КП4842/2 и КП5072, па
продолжува долж границите на
КП5072, па ги сече КП1520 и
КП3975/1, КОЧешиново, сѐ до
најзападната точка 372, поместена на
тромеѓето меѓу КП3975/1, КП1412 и
КП1395, КО Чешиново.

- На запад границата започнува
од точката број 372, на крајниот запад
на локацијата и се движи во северен
правец долж границите на КП3975/1,
КП5072, КП5053/1, КП4757, КП4756,
КП728, КП727 и КП729, па ги сече
КП729, КП5052 и КП4043/1, па
продолжува долж границите на
КП4043/1, КП4065/1, КП4066, КП4063,
КП4074, КП4075, КП4077, КП4078 и
КП4080, па ја сече КП5051, па
продолжува долж границите на
КП4111, КП4110, КП5051, КП4108/3,
КП4108/2 и КП4107, па ја сече
КП5050, па продолжува долж
границите на КП6510, КО Чешиново,
сѐ до почетната точка број 1, на
крајниот север на планскиот опфат.

Опфатот е со површина од
139,587ха.

Член 3
Со планот се утврдени следниве

класи на намена :
А –домување
А1 – домување во станбени куќи
А3-групно домување (дом за

стари лица)
Б- комерцијални и деловни

намени
Б1-мали комерцијални и деловни

намени
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Б3-големи угостителски
единици

Б4-деловни простори
В – јавни институции
В1-образование и наука
В2-здраство и соцојална

заштита
В3-култура
В5-верски институции
Г-производство дистрибуција и

сервиси
Г2-лесна и незагадувачка

индустрија
Д-зеленило рекреација
Д1-парковско зеленоло
Д2-заштитно зеленило
Д3-спорт и рекреација
Д4-меморијални простории

(гробишта)
Е1-комунална инфраструктура
Е2-комунална

супраструктура(фотоволтаична
централа)

Е2-комунална супраструктура
(железничка станица)

Е2-комунална супраструктура
(градба за производство на енергија
од биомаса)

Е2-комунална супраструктура
(трафостаници)

Е3-некомпатибилна
инфраструктура (трафостаница 35/10
kV)

Член 4
Урбанистичкиот план од член 1

на оваа одлука содржи:
-документациона основа -

текстуален и графички дел;
-планска документација -

текстуален и графички дел.

Член 5
Oдлуката влегува во сила

осмиот ден од денот на објавување

во Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1110/1 Совет на
23.05.2019 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 измени на распоредот

на средствата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за

2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измени на распоредот на средствата
на Буџетот на Општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1117/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локална
самоуправа и член 21, став 1 точка 4
од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на
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општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), а во врска со член 34 од
Законот за Буџетите (Службен весник
на Република Македонија бр.
64/2005, 4/2008, 103/2008,
156/2009, 95/2010, 186/2011,
171/2012, 192/2015 и 167/2016),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржанана
ден 21.05.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За измени на распоредот на

средствата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за

2019 година

Член 1
Се врши измена на распоредот

на средствата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2019 година
на следниот начин:

Потпрограма
Потставка

Буџет Само
фина
нсира
ње

Дотац
ии

Дона
ции

Кред
ити

А00 Совет на
општина
404150 Други
надоместоци

-
250.0

00

0 0 0 0

423410
Прехрамбени
продукти и
пијалоци

-
90.00

0

0 0 0 0

Д00
Градоначалн
ик
471160
Еднократна
парична
помош и
помош во
натура

-
100.0

00

0 0 0 0

Е00
Општинска
администрац
ија
425990 Други
договорни
услуги

-
175.0

00

0 0 0 0

427110
Привремени
вработувања

350.0
00

0 0 0 0

Ф10
Урбанистичк
о планирање
425640
Изработка на
просторни и
урбанистички
планови

-
200.0

00

0 0 0 0

Ј30 Јавно
осветлување
421110
Електрична
енергија

-
410.0

00

0 0 0 0

Ј60
Одржување
на локални
патишта,
улици
424320
Одржување на
автопати,
улици и
патишта

670.0
00

0 0 0 0

ЈД0
Изградба и
реконструкц
ија на
локални
патишта
482120
Изградба на
улици,
патишта и
автопати

525.0
00

0 0 0 0

ЈГ0 Изградба
на системи
за
водоснабдув
ање
482720
Изградба на
капацитети за
водоснабдува
ње

-
800.0

00

0 0 0 0

ЈИ0
Изградба на
системи за
одведување
и
пречистувањ
е
482920
Изградба на
други објекти

-
320.0

00

0 0 0 0

ЛА0 Спорт и
рекреација
(капитални
трошоци)
482920
Изградба на
други објекти

800.0
00

0 0 0 0
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Член 2
Со усвојување на Одлуката,

измените стануваат составен дел од
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.08-1084/1                      Совет на
21.05.2019 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 измена на
Одлуката за сопствено учество во

реализација на проектот
„Заштита на животната средина

преку изградба на систем за
одведување на отпадни води во

с.Соколарци, општина Чешиново-
Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
измена на Одлуката за сопствено
учество во реализација на проектот
„Заштита на животната средина
преку изградба на систем за
одведување на отпадни води во
с.Соколарци, општина Чешиново-
Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на

седницата одржана на ден 21.05.2019
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.09-1116/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За измена на Одлуката за

сопствено учество во реализација
на проектот „Заштита на

животната средина преку изградба
на систем за одведување на

отпадни води во с.Соколарци,
општина Чешиново-Облешево“

Член 1
Во член 1 од Одлуката за

сопствено учество во реализација на
проектот „Заштита на животната
средина преку изградба на систем за
одведување на отпадни води во
с.Соколарци, општина Чешиново-
Облешево“ бр.08-255/1 од 31.01.2019
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година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.1/2019),
процентот 10,19% се заменува со нов
процент 22,87%.

Член 2
Средствата од Член 1 на оваа

Одлука 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.08-1111/1                      Совет на
23.05.2019 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 Измените на

Годишниот План за вработување
на ЈПКД „Облешево“ за 2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на Измените
на Годишниот План за вработување
на ЈПКД „Облешево“ за 2019 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1118/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член член 20-б
точка 1 алинеа 3 од  Законот за
вработени во јавниот сектор (Службен
весник на Република Македонија
бр.27/2014, 199/2014, 27/2016 и
35/2018) 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 21.05.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност на

Измените на Годишниот План за
вработување на ЈПКД „Облешево“

за 2019 година

Член 1
Се дава Согласност на Измените

на Годишниот План за вработување на
ЈПКД „Облешево“ за 2019 година
бр.03-427/1 од 10.04.2019 година.

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.08-1112/1                      Совет на
23.05.2019 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  Василка Заова од с.Чифлик

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош
на Василка Заова од с.Чифлик, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1130/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош

на  Василка Заова од с.Чифлик

Член 1
На Василка Заова од с.Чифлик

со ЕМБГ 3108961498003,  со постојано
место на живеење во с.Чифлик ул.
Васил Главинов бб, и се одобрува
еднократна парична помош во висина
од 3.000.00 денари (три илјади
денари) како помош за лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 200001723940058, Стопанска
банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

денот  на донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново- Облешево.

Бр.08-1124/1                      Совет на
23.05.2019 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  Лоза Ристовска од с.Облешево
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1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош
на Лоза Ристовска од с.Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1129/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска

помош на  Лоза Ристовска од
с.Облешево

Член 1
На Лоза Ристовска од

с.Облешево со ЕМБГ 1209946498017,
со постојано место на живеење во
с.Облешево ул. Маршал Тито бб, и се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 3.000.00 денари (три
илјади денари) како помош за
социјално загрозено семејство.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 370000027528143,
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.08-1123/1                      Совет на
23.05.2019 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 Весна Цекова  од с.Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Весна Цекова  од с.Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1131/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска
помош на Весна Цекова  од

с.Чешиново

Член 1
На Весна Цекова од с.Чешиново

со ЕМБГ 0202968498004,  со
постојано место на живеење во
с.Чешиново ул. Скопска бб, и се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 5.000.00 денари (пет
илјади денари) како помош за
лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 210501719007665, 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.08-1125/1                      Совет на
23.05.2019 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 Петар Митев  од с.Жиганци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Петар Митев  од с.Жиганци, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1128/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:
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О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска
помош на Петар Митев  од

с.Жиганци

Член 1
На Петар Митев од с.Жиганци

со ЕМБГ 0107946493014,  со
постојано место на живеење во
с.Жиганци ул. Ване Златев бб, му се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 3.000.00 денари (три
илјади денари) како помош за
лекување на неговата сопруга.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 300057092531539,
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.08-1122/1                      Совет на
23.05.2019 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 Методи Митев  од Кочани

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош
на Методи Митев  од Кочани, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1127/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош

на Методи Митев  од Кочани

Член 1
На Методи Митев од Кочани со

ЕМБГ 0107946493014,  со постојано
место на живеење во Кочани, му се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 3.000.00 денари (три
илјади денари) како помош за
лекување во Пекинг - Кина.
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Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 210700000626368, 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.08-1121/1                      Совет на
23.05.2019 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

Црковен одбор од с.Бања

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна материјална помош на
Црковен одбор од с.Бања, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1126/1        Општина Чешиново-Облешево
23.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна материјална помош

на Црковен одбор од с.Бања

Член 1
На Црковен одбор од с.Бања,

преку Столе Максимов – жител на
с.Бања, се одобрува еднократна
материјална помош во набавка на 1
(еден) камион песок (24м3), за
тампонирање на дворот кај
Манастирот Св.Илија во селото.

Работната рака ќе биде од
страна на жителите во селото.

Член 2
Средствата се обезбедени во

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

денот  на донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново- Облешево.

Бр.08-1120/1 Совет на
23.05.2019 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 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
21.05.2019 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.09-1141/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 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 21.05.2019 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 дел од Културен дом ,
КО Чифлик, лоциран на  КП 2768 на
адреса ул„М.Тито“ број на зграда 1,
Влез 001, Кат ПР, евидентиран во
Имотен лист бр. 106, со  површина од
околу  60м2.

Висината на вкупната почетна
цена на закупнината на јавното
надавање да изнесува 0,5% од
проценетата вкупна вредност за
месечна закупнина на деловниот
простор.

Член 2
Објектите да се издадат за

период од 5(пет) 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.08-1137/1                      Совет на
27.05.2019 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 спроведување на
постапка за јавно наддавање за
издавање под закуп на деловен
простор сопственост на општина

Чешиново-Облешево во село
Теранци

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 Теранци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1140/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 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 21.05.2019 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
Теранци

Член 1
Да се спроведе постапка за јавно

наддавање за издавање под закуп на
деловен простор сопственост на
општина Чешиново-Облешево во село
Теранци, објект дел од Задружен дом,
лоциран на  КП 3278 дел 3  на адреса
ул„Село“ број на зграда 1, Влез 1, Кат
ПР, евидентиран во Имотен лист бр.
1256, со  површина од околу  100 м2.

Висината на вкупната почетна
цена на закупнината на јавното
надавање да изнесува 0,5% од
проценетата вкупна вредност за
месечна закупнина на деловниот
простор.

Член 2
Објектите да се издадат 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.08-1136/1                      Совет на
27.05.2019 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 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 21.05.2019 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.09-1139/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 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 21.05.2019 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 2019 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
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното објавување во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1135/1                      Совет на
27.05.2019 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  разрешување и

именување на членови на
Одборот за контрола на

материјално-финансиското
работење на ЈПКД „Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
разрешување и  именување на
членови на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење
на ЈПКД „Облешево“, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1138/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 5 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република   Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 28 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015), а во
согласност со член 26  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 и 119/13),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на

ден 21.05.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За разрешување и  именување на
членови на Одборот за контрола
на материјално-финансиското
работење на ЈПКД „Облешево“

Член 1
Поради неприсуство на седници

на Одборот за контрола на
материјално-финансиското работење
на ЈПКД „Облешево“ се разрешуват
следните членови:

1.Александра Ефремова од Бања
и

2.Марија Коцева од Чешиново

Член 2
За членови на Одборот за

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД
„Облешево“ се именуваат:

1.Стојче Ташевски од Облешево
и

2.Верица Нацева Иванова  од
Облешево.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

денот на  нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1134/1 Совет на
27.05.2019 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.
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бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево
донесе:

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

предлог за воспоставување
на меѓуопштинска соработка

1.Ја прогласувам Одлуката за
прифаќање на предлог за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1155/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 7 став (1)
од Законот за меѓуопштинска
соработка („Службен весник на РМ“,
бр. 79/09), член 14 и 36 став (1)
точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“,
бр. 05/02) 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 21.05.2019 година ја
донесе следната:

О   Д   Л   У   К   А
за прифаќање на предлог за

воспоставување
на меѓуопштинска соработка

Член 1
Се прифаќа Предлогот за

воспоставување на меѓуопштинска
соработка, поднесен од
Градоначалникот на општина
Куманово, бр.08-2751 од 17.04.2019
година и утврден со Одлука на
Советот на општина Куманово, бр. 09-
2753/3 од 24.04.2019 година, за
основање на заедничко јавно
претпријатие со општините: Штип,
Карбинци, Кочани, Виница, Берово,
Делчево, Македонска Каменица,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива
Паланка, Ранковци, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане, Свети Николе и
Куманово.

Член 2
Ова Одлука влегува во сила со

денот на објавувањето во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1150/1                      Совет на
27.05.2019 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
Решението за именување на член

во заедничката комисија за
подготовка на предлог-актот за

воспоставување на меѓуопштинска
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соработка и предлог – договор за
остварување на меѓуопштинска

соработка меѓу општините: Штип,
Карбинци, Кочани, Виница,

Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип,

Крива Паланка, Ранковци,
Кратово, Липково, Старо

Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на

заедничко јавно претпријатие

1.Го прогласувам Решението
за именување на член во
заедничката комисија за подготовка
на предлог-актот за воспоставување
на меѓуопштинска соработка и
предлог – договор за остварување на
меѓуопштинска соработка меѓу
општините: Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево,
Македонска Каменица, Чешиново-
Облешево, Зрновци, Пехчево,
Пробиштип, Крива Паланка,
Ранковци, Кратово, Липково, Старо
Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на заедничко
јавно претпријатие , што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1156/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 8 од Законот
за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ“ бр.79/09),
Советот на Општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 21.05.2019 година, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
за именување на член во
заедничката комисија за

подготовка на предлог-актот за
воспоставување на меѓуопштинска
соработка и предлог – договор за
остварување на меѓуопштинска

соработка меѓу општините: Штип,
Карбинци, Кочани, Виница,

Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип,

Крива Паланка, Ранковци,
Кратово, Липково, Старо

Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на

заедничко јавно претпријатие

1. За член на заедничката
комисија за подготовка на предлог-
актот за воспоставување на
меѓуопштинска соработка и предлог –
договор за остварување на
меѓуопштинска соработка меѓу
општините: Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево,
Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива
Паланка, Ранковци, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане, Свети Николе и
Куманово за основање на заедничко
јавно претпријатие,  од општина
Чешиново-Облешево се именува
Драгица Горгиевска – Советник за
нормативно-правни работи во
општината.



Стр. 20 br.6                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 27.05.2019god.

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

2. Ова решение влегува во сила
со денот на донесување, а ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1151/1                      Совет на
27.05.2019 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 користење на

Грант средства како резултат на
успешно реализирање на

„Проектот за подобрување на
општинските услуги“

1.Ја прогласувам Одлуката за
користење на Грант средства како
резултат на успешно реализирање на
„Проектот за подобрување на
општинските услуги“, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1157/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 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 21.05.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за користење на Грант средства

како резултат на успешно
реализирање на „Проектот за
подобрување на општинските

услуги“
Член 1

Грант средствата во вкупен
износ од 1.528.713,00 денари добиени
како резултат на успешно реализиран
„Проект за подобрување на
општинските услуги“ за
имплементација на компонента Ц
„Инвестициски грантови“ да се
искористат за набавка на:

- Трактор со приколица и
косилка, за потребите на
Јавното Претпријатие и

- Автомобил (патничко возило)
за потребите на општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1152/1                      Совет на
27.05.2019 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 материјална

помош на Група граѓани од
с.Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
користење на Грант средства како
резултат на успешно реализирање на
„Проектот за подобрување на
општинските услуги“, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.05.2019 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.09-1154/1        Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 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 21.05.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  материјална помош на

Група граѓани од с.Облешево

Член 1
На група граѓани од с.Облешево,

преку Коце Ангелов – жител на
с.Облешево, се одобрува  материјална
помош за поставување на 4 (четири)
бетонски прстени на премин преку јаз
во МВ Жилиница КО Облешево, кои се
извадени од Боров мост.

Работната рака ќе биде од
страна на жителите во селото.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот  на донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново- Облешево.

Бр.08-1149/1                      Совет на
27.05.2019 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 прифаќање на
иницијатива за изработка на

Урбанистички План вон населено
место за изградба на Е2 комунална
супраструктура – производство на

електрична енергија –
фотоволтаични панели на КП

бр.1563 м.в.Прогон КО Чифлик,
општина Чешиново-Облешево
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1.Ја прогласувам Одлуката за
прифаќање на иницијатива за
изработка на Урбанистички План вон
населено место за изградба на Е2
комунална супраструктура –
производство на електрична енергија
– фотоволтаични панели на КП
бр.1563 м.в.Прогон КО Чифлик,
општина Чешиново-Облешево , што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.05.2019 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.09-1153/1 Општина Чешиново-Облешево
27.05.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 4
од Законот за просторно и
урбанистичко планирање ( Службен
весник на Република Македонија
бр.199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) и
член 21, став 1 точка 7 од Статутот
на општона Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 21.05.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За прифаќање на иницијатива за
изработка на Урбанистички План
вон населено место за изградба
на Е2 комунална супраструктура

– производство на електрична
енергија – фотоволтаични панели

на КП бр.1563 м.в.Прогон КО
Чифлик, општина Чешиново-

Облешево

Член 1
Иницијативата поднесена од

страна на Стојан Стефанов за
изработка на Урбанистички План вон
населено место за изградба на Е2
комунална супраструктура –
производство на електрична енергија
– фотоволтаични панели на КП
бр.1563 м.в.Прогон КО Чифлик,
општина Чешиново-Облешево СЕ
УСВОЈУВА.

Подносителот со свои средства
ја финансира постапката за
донесување на Урбанистичкиот План
од став 1 на овој член.

Член 2
Изработката на Урбанистичкиот

план предвиден во член 1 на оваа
Одлука ќе се вгради како активност и
ќе претставува составен дел на
Програмата за изработка на
Урбанистички планови во општина
Чешиново-Облешево за 2019 година.

Член 3
Се задолжува Градоначалникот

на општина Чешиново-Облешево со
подносителот на Иницијативата да
склучи Договор со кој ќе се утврдат
правата и обврските на општината и
подносителот на иницијативата по
однос на роковите за донесување на
урбанистичкиот план и реализацијата
на истиот.
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Член 4
Одлуката влегува во сила со

денот на донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1148/1                      Совет на
27.05.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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