
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 7
Чешиново-Облешево

11.06.2019 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
Мај 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец Мај
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден
11.06.2019 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.09-1247/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 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 11.06.2019 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 Мај 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Мај 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.08-1238/1                      Совет на
11.06.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
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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 Мај 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 Мај 2019 година , што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
11.06.2019 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.09-1246/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 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 11.06.2019 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 Мај 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Мај 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.08-1237/1 Совет на
11.06.2019 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 приоритетен проект и соптвено

учество во реализација на
проектот „Изградба на пешачка
патека – тротоар на улица Асном

од левата страна на влезот во
с.Чешиново, општина Чешиново-

Облешево “
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1.Ја прогласувам Одлуката за
измена на Одлуката  за приоритетен
проект и соптвено учество во
реализација на проектот „Изградба
на пешачка патека – тротоар на
улица Асном од левата страна на
влезот во с.Чешиново, општина
Чешиново-Облешево “, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
11.06.2019 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.09-1248/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 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 11.06.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За измена на Одлуката  за

приоритетен проект и соптвено
учество во реализација на

проектот „Изградба на пешачка
патека – тротоар на улица Асном

од левата страна на влезот во

с.Чешиново, општина Чешиново-
Облешево “

Член 1
Член 2 од Одлуката  за

приоритетен проект и соптвено
учество во реализација на проектот
„Изградба на пешачка патека –
тротоар на улица Асном од левата
страна на влезот во с.Чешиново,
општина Чешиново-Облешево“ бр.08-
345/1 од 13.02.2018 година (Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2018) се менува и
гласи:

Општината да учествува со 70%
сопствени средства, од вкупниот
буџет, во реализација на проектот.

Средствата се обезбедени во
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-239/1                      Совет на
11.06.2019 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 соптвено учество во

реализација на проектот
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„Воспоставување на Еко Етно
парк Чешиново-Облешево “

1.Ја прогласувам Одлуката за
соптвено учество во реализација на
проектот „Воспоставување на Еко
Етно парк Чешиново-Облешево“, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 11.06.2019 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.09-1249/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 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 11.06.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За соптвено учество во

реализација на проектот
„Воспоставување на Еко Етно
парк Чешиново-Облешево “

Член 1
Општина Чешиново-Облешево со

сопствени средства ќе учествува во

реализација на проектот
„Воспоставување на Еко Етно парк
Чешиново-Облешево “.

Член 2
Сопственото учество на општината

е 1.150.000,00 денари (еден милион
сто и педесет илјади денари)

Средствата се предвидени 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.08-1240/1                      Совет на
11.06.2019 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 и
дополнувања на Статутот на

општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 11.06.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.
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3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-1250/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 7, член 36,
став 1, точка 1 и член 61 точка 1 од
Законот за локална самоуправа
(Службен Весник на Република
Македонија бр.5/2002),  член 21,
став 1, точка 1 и члем 146 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 11.06.2019 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За измени и дополнувања на

Статутот на општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Се врши измена и дополнување

на Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 08-1130/1 од
04.06.2015 година (Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015) и тоа:

Член 2
Во член 2, став 1 по зборот

Република се додава зборот Северна.

Член 3
Во член 6, став 1, алинеа 1 и 2

по зборот Република се додава зборот
Северна.

Член 4
Во член 8, став 1 по зборот

Република се додава зборот Северна.

Член 5
Во член 20, став 1, алинеа 1 по

зборот Република се додава зборот
Северна.

Член 6
Во член 52, став 4 по зборот

Република се додава зборот Северна.

Член 7
Во член 142 по зборот Република

се додава зборот Северна.

Член 8
Во член 143 по зборот Република

се додава зборот Северна.

Член 9
Измените и дополнувањата

влегуваат во сила 8 (осмиот) ден од
денот на објавување во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево и Стануваат составен дел
на Статутот на опѓштина Чешиново-
Облешево бр. 08-1130/1 од
04.06.2015 година.

Бр.08-1241/1                      Совет на
11.06.2019 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

Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД

„Облешево“ за периодот
01.01.2019-31.03.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.01.2019-31.03.2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 11.06.2019 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.09-1251/1 Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 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 11.06.2019 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за

материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“ за
периодот 01.01.2019-31.03.2019

година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.01.2019 - 31.03.2019 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.08-1242/1                      Совет на
11.06.2019 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 разрешување на член

на Управен одбор на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново,

претставник од родителите

1.Ја прогласувам Одлуката за
разрешување на член на Управен
одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
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Чешиново, претставник од
родителите, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
11.06.2019 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.09-1233/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 114, точка 6
од Законот за заштита на децата
(Службен весник на Република
Македонија бр. 234/13, 12/14, 44/14,
144/14 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
Службен весник на Република
Северна Македонија бр.104/19) и
член 21, став 1, точка 28 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 11.06.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За разрешување на член на
Управен одбор на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново,

претставник од родителите

Член 1
Елизабета Атанасова се

разрешува од член на Управен одбор
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите, од
причини што нејзините деца повеќе не
ја посетуваат детската градинка.

Член 4
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1235/1                      Совет на
11.06.2019 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 именување на член

на Управен одбор на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново,

претставник од родителите

1.Ја прогласувам Одлуката за
именување на член на Управен одбор
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 11.06.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.
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3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на
објавувањето во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.09-1245/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 114, точка 6
од Законот за заштита на децата
(Службен весник на Република
Македонија бр. 234/13, 12/14, 44/14,
144/14 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и
Службен весник на Република
Северна Македонија бр.104/19) и
член 21, став 1, точка 28 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 11.06.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За именување на член на
Управен одбор на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново,

претставник од родителите

Член 1
За член на Управен одбор на

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите, се
именува Викторија Костадинова од
с.Спанчево

Член 4
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен

гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1236/1                      Совет на
11.06.2019 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 трансфер на средства

до „Здружение за екологија и
заштита на животна средина ЕКО
ТИМ ИСТОК“ за реализација на

проектот „Стоп за отпадот“

1.Ја прогласувам Одлуката за
трансфер на средства до „Здружение
за екологија и заштита на животна
средина ЕКО ТИМ ИСТОК“ за
реализација на проектот „Стоп за
отпадот“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 11.06.2019
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.09-1252/1        Општина Чешиново-Облешево
11.06.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 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 11.06.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За трансфер на средства до „

Здружение за екологија и
заштита на животната средина

ЕКО ТИМ ИСТОК“ за реализација
на проектот „Стоп за отпадот“

Член 1
До „Здружение за екологија и

заштита на животната средина ЕКО
ТИМ ИСТОК“ да се изврши трансфер
на 30.000,00 денари (триесет илјади
денари) за реализација на
активности на Здружението по
поднесено Барање за финансирање
на проекти на Невладини
Организации а врз основа на
активност на Здружението кое ќе ги
спроведе на територија на општина
Чешиново-Облешево.

Средствата да бидат наменети
исклучиво за активности предвидени
во проектната апликација за
реализација на проектот „Стоп за
отпадот“.

Член 2
Градоначалникот на општината

и Претседателот на Здружението за
екологија и заштита на животната
средина ЕКО ТИМ ИСТОК ќе склучат

Договор за трансфер на средства
предвидени во член 1 од оваа Одлука.

Член 3
Средствата се предвидени во

Буџетот на општината за 2019 година.

Член 4
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1243/1                      Совет на
11.06.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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