
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 7
Чешиново-Облешево

08.05.2020 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за еднократна финансиска
помош на  Василка Заова од Чифлик

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Василка Заова од Чифлик, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
30.04.2020 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.09-812/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002) и член 21, став 1,

точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019),а во согласност со Програмата
за остварување на  социјална заштита за
2020 година бр.08-227/1 од 28.01.2020
година  (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.2/2020). Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.04.2020
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Василка Заова од Чифлик

Член 1
На Василка Заова  од с.Чифлик со

ЕМБГ 3108961498003,  со постојано место
на живеење во с.Чифлик ул.Васил
Главинов бр.86, 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
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Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-804/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за еднократна финансиска
помош на  Бранко Велков од Бања

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Бранко Велков од Бања, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 30.04.2020
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.09-813/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002) и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019

година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),а во
согласност со Програмата за остварување
на  социјална заштита за 2020 година
бр.08-227/1 од 28.01.2020 година  (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.2/2020). Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.04.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Бранко Велков од Бања

Член 1
На Бранко Велков  од с.Бања со

ЕМБГ 2908953493038,  со постојано место
на живеење во с.Бања ул.Маршал Тито бб,
му се одобрува еднократна парична помош
во висина од 5.000.00 денари (пет илјади
денари) како помош за покривање на
трошоци за лекување на неговата сопруга
Злата Велкова – сега покојна.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

200000266887053 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.08-805/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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

Одлуката за усвојување на Годишниот
Извештај за спроведување на

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

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2015-2019, за
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 30.04.2020
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.09-814/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.04.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај

за спроведување на Програмата за
развој на Источниот плански регион

2015-2019, за 2019 година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2015-2019, за
2019 година изготвен од страна на
Раководителот на Центарот за Развој на
Источниот плански регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-806/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Годишниот
Извештај за работењето на

Центарот за развој на Источен плански
регион за 2019 година и Годишниот
финансиски извештај за работа на

Центарот за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2019 година и
Годишниот финансиски извештај за работа
на Центарот за 2019 година, што Советот
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
30.04.2020 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.09-613/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.04.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај
за работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2019 година
и Годишниот финансиски извештај за

работа на Центарот за 2019 година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работењето на Центарот за
развој на Источен плански регион за 2019
година и Годишниот финансиски извештај
за работа на Центарот за 2019 година,
изготвен од страна на Раководителот на

Центарот за развој на Источниот плански
регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-815/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Март 2020 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 Март 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 30.04.2020
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.09-816/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.04.2020
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

Март 2020 година

I
Се усвојува писмената

Информација за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Март 2020 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.08-808/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто

приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Март 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Март 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 30.04.2020
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.09-817/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 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), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.04.2020 година, донесе:

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

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Март

2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Март 2020
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на објавување во
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-809/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Извештајот
за извршување на Одлуките донесени

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-31.03.2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување
на Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за период
01.01-31.03.2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 30.04.2020
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.09-818/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина

Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
30.04.2020 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.01-31.03.2020
година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-Облешево
за период 01.01 - 31.03.2020 година,
изготвен од страна на Градоначалникот на
општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-810/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Програмата
за одржување на паркови, зеленило и

спортско-рекреативни површини во 2020
година
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1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Програмата за одржување
на паркови, зеленило и спортско-
рекреативни површини во 2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 30.04.2020 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.09-819/1        Општина Чешиново-Облешево
08.05.2020 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
6 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 16 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 30.04.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Програмата за

одржување на паркови, зеленило и
спортско-рекреативни површини во

2020 година

Член 1
Се усвојува Програмата за

одржување на паркови, зеленило и
спортско-рекреативни површини во 2020
година, изготвена 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.08-811/1                      Совет на
08.05.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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