
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 2
Чешиново-Облешево

02.03.2021 година
Излегува по

потреба

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 Јануари 2021 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 Јануари 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 26.02.2021 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.09-419/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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 26.02.2021 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 2021
година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Јануари 2021
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.08-408/1                                     Совет на
01.03.2021 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 Јануари 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата остварени бруто
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приходи од работа на пазарот во Облешево
за месец Јануари 2021 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 26.02.2021 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.09-417/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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 26.02.2021 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 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јануари 2021
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.08-407/1                                     Совет на
01.03.2021 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
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 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-415/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 26.02.2021 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 бб, и се
одобрува еднократна парична помош во висина
од 3.000.00 денари (три илјади денари) како
помош за надомест на трошоци за лекување.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да

се уплатат на сметка 200001723940058
Стопанска банка.
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Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-406/1                                     Совет на
01.03.2021 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 Полугодишниот
Извештај за работа на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за учебната 2020/2021
година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2020/2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-416/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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 26.02.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 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.08-405/1 Совет на
01.03.2021 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
материјално-финансиско работење

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.10.2020
- 31.12.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“ за
периодот 01.10.2020 - 31.12.2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-414/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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 31 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 26.02.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот за

материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот

01.10.2020 - 31.12.2020 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

материјално-финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“ за периодот 01.10.2020 -
31.12.2020 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.08-404/1                                     Совет на
01.03.2021 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 од
извршениот попис на основните средства
и ситен инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2020 година,
состојба на ден 31.12.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот од извршениот попис
на основните средства и ситен инвентар
сопственост на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година, состојба на ден 31.12.2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-413/1 Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 и 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на ден 26.02.2021 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Извештајот од

извршениот попис на основните средства и
ситен инвентар сопственост на општина

Чешиново-Облешево за 2020 година,
состојба на ден 31.12.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот од извршениот

годишен попис на основните средства и
ситниот инвентар сопственост на  општина
Чешиново-Облешево со состојба на ден
31.12.2020 година.

Член 2
Поради нефункционалност и дотраеност

да се отпише следниот инвентар:
 Печатач HP laser jet, со

инвентарен број 0587
 Куќиште за комјутер, со

инвентарен број 0538
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 Клима уред, со инвентарен број
0575

 Панел Filla, со инвентарен број
0516 и

 Панел Filla, со инвентарен број
0616

Член 3
Нефункционалниот и дотраениот

инвентар од член 2 на оваа Одлука да се
однесе  на отпад за електонски материјал.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-403/1                                     Совет на
01.03.2021 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 долгорочно домашно

задолжување на општина Чешиново-
Облешево во рамки на Проектот за

подобрување на општинските услуги (втор
повик MSIP)

1.Ја прогласувам Одлуката за
долгорочно домашно задолжување на
општина Чешиново-Облешево во рамки на
Проектот за подобрување на општинските
услуги (втор повик MSIP), што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-412/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и Службен
весник на Република Северна Македонија
бр.244/19), член 4 од Законот за јавен долг
(Сл.весник на Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11,
139/14 и Службен весник на Република
Северна Македонија бр.98/19) и член 36 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Чешиново-
Облешево на седница одржана на 26.02.2021
година донесе:

О Д Л У К А
за долгорочно домашно задолжување на

општина Чешиново-Облешево во рамки на
Проектот за подобрување на општинските

услуги (втор повик MSIP)

Член 1
Со оваа Одлука се уредува долгорочно

домашно задолжување на Општина Чешиново-
Облешево, кое ќе се оствари преку
потпишување на Договор за под-заем со
Министерството за финансии, во рамки на
средствата обезбедени со Проектот за
подобрување на општинските услуги
финансиран со заем од Меѓународната банка
за обнова и развој - Светска банка, во висина
на 8.425.013,00 денари, а со цел
финансирање на капитален инвестиционен
проект „Изградба на улици во општина
Чешиново-Облешево“ .

Член 2
Задолжувањето ќе се реализира по пат на

домашно долгорочно препозајмување преку
Проектот за подобрување на општинските
услуги, финансиран со заем од Меѓународната
банка за обнова и развој-Светска банка, под
следниве услови:
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- каматна стапка: шест месечен
EURIBOR со вaријабилен распон

- рок на отплата: 12 години
- грејс период 3 години
- Последниот датум на отплата на

заемот нема да биде подоцна од
месец септември 2033 година

Член 3
Одлуката влегува во сила осмиот ден

од денот на објавувањето во Службен гласник
на Општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-402/1                                     Совет на
01.03.2021 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 дополнување на Одлуката за
одобрување на финансиски средства за

доизградба на  црквата Св.Јован Крстител
с. Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
дополнување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства за доизградба на
црквата  Св.Јован Крстител с. Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-411/1 Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

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

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
26.02.2021 година ја донесе следната:

О Д  Л  У  К  А
За дополнување на Одлуката за

одобрување на финансиски средства за
доизградба на  црквата  Св.Јован Крстител

с. Облешево

Член 1
Во Одлуката за одобрување на

финансиски средства за доизградба на
црквата Св.Јован Крстител с. Облешево бр.08-
1780/1 од 04.12.2020 година (Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево бр.18/2020)
во член 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Средствата од став 1 на овој член да се
исплатат на сметка 200003317292031 на име на
МПЦ „ Брегалничка Православна Епархија –
Штип“ во име и за сметка на фирмата
„Соколовски ДООЕЛ“ Пробиштип со седиште
на ул. Жегарска бр.7 Злетово и ЕДБ
2022020505000.

Член 2
Член 2 се менува и гласи: „Средствата

се предвидени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2021 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.08-401/1                                     Совет на
01.03.2021 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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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на

Одлуката за усвојување на Годишниот
Извештај за активностите на ЈПКД

„Облешево“ во 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
активностите на ЈПКД „Облешево“ во 2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-410/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 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),
член 21, став 1, точка 31 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 26.02.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Годишниот Извештај за
активностите на ЈПКД „Облешево“ во 2020

година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за активностите на ЈПКД
„Облешево“ во 2020 година, изготвен од
страна на директорот на ЈПКД „Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на донесувањето и истата ќе се

објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-400/1                                     Совет на
01.03.2021 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  измена на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за

2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за измена на
Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-409/1                   Општина Чешиново-Облешево
01.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 2
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
член 23 став 8 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа („Службен
весник на Република Македонија бр.61/2004,
96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/2011, 192/2015,
209/2018 и „Службен весник на Република
Северна Македонија“ бр. 244/2019), член 31 од
Законот за буџетите („Службен весник на
Република Македонија“ бр.64/29005, 4/2008,
103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011,
171/2012, 192/2015 и 176/2016), член 93 став 2
од Законот за административни службеници
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(„Службен весник на Република Македонија“
бр.27/20014, 199/2014, 48/2015, 154/2015,
5/2016, 80/2016, 127/2016, 142/2016, 2/2017,
16/2017, 1/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.275/19 и
14/20)  и член 21, став 1, точка 4 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 48та седница
одржана на ден 26.02.2021 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за измена на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево

за 2021 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, бр.08-1925/1 од 25.12.2020
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.21/2020) се вршат
следните измени:

- Во член 10 од Одлуката „2020
година“ се заменува со „2021
година“;

- Во член 14, став 1 делот „404150 –
Други надоместоци“ се заменува со
„404110 – Надомест за годишен
одмор“ и

- Во член 15 делот „404150 – Други
надоместоци“ се заменува со
„464990 – Други трансфери“.

Измените стануваат составен дел од
Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2021 година
бр. 08-1925/1 од 25.12.2020 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.08-399/1 Совет на
01.03.2021 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  отпис на салдо на конто 482820,
програма Ј3,  со партнер Млечна Индустрија

„Осогово Милк“с.Соколарци  во износ од
31.137,оо денари

1.Ја прогласувам Одлуката за отпис на
салдо на конто 482820, програма Ј3,  со
партнер Млечна Индустрија „Осогово
Милк“с.Соколарци  во износ од 31.137,оо
денари, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-434/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 360 од Законот за
облигациони односи (Службен весник на
Република Македонија бр.18/2001, 78/2001,
04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009,
161/2009) 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 и
7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
26.02.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За отпис на салдо на конто 482820,

програма Ј3,  со партнер Млечна Индустрија
„Осогово Милк“с.Соколарци  во износ од

31.137,оо денари
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Член 1
Да се изврши отпис на обврска на

конто 482820, програма Ј3, со партнер
Млечна Индустрија „Осогово Милк“
с.Соколарци  во износ од 31.137,оо денари.

Отписот на обврската се врши поради
застареност на побарување.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-429/1                                     Совет на
01.03.2021 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  отпис на салдо на конто отпис
463120, програма ЛО,  со партнер ФК
Соколарци с.Соколарци  во износ од

1.700,оо денари

1.Ја прогласувам Одлуката за отпис на
салдо на конто 463120, програма ЛО,  со
партнер ФК Соколарци с.Соколарци  во износ
од 1.700,оо денари, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-435/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 360 од Законот за
облигациони односи (Службен весник на

Република Македонија бр.18/2001, 78/2001,
04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009,
161/2009) 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 и
7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
26.02.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За отпис на салдо на конто 463120,

програма ЛО,  со партнер ФК Соколарци
с.Соколарци  во износ од 1.700,оо денари

Член 1
Да се изврши отпис на обврска на конто

463120, програма ЛО, со партнер ФК
Соколарци, с.Соколарци  во износ од 1.700,оо
денари.

Отписот на обврската се врши поради
застареност на побарување.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-430/1                                     Совет на
01.03.2021 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  отпис на салдо на конто 463160,
програма ДО,  со партнер Црвен Крст
Кочани во износ од 6.000,00 денари

1.Ја прогласувам Одлуката за отпис на
салдо на конто 463160, програма ДО,  со
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партнер Црвен Крст Кочани во износ од
6.000,00 денари), што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-437/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 360 од Законот за
облигациони односи (Службен весник на
Република Македонија бр.18/2001, 78/2001,
04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009,
161/2009) 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 и 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 26.02.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За отпис на салдо на конто 463160,

програма ДО,  со партнер Црвен Крст
Кочани во износ од 6.000,00 денари

Член 1
Да се изврши отпис на обврска на

конто 463160, програма ДО,  со партнер
Црвен Крст Кочани во износ од 3.000,00
денари (по решение бр.08-49/10 од 20.03.2013
година) и во износ од 3.000,00 денари (по
решение бр.08-49/10 од 20.03.2013 година)

Отписот на обврската се врши поради
застареност на побарување.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување и истата ќе се објави во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-432/1                                     Совет на
02.03.2021 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 отпис на салдо на конто 482910,
програма ЈИ, на партнер Давос Инвест лтд

Скопје, во износ од 300.000,00 денари

1.Ја прогласувам Одлуката за отпис на
салдо на конто 482910, програма ЈИ, на
партнер Давос Инвест лтд Скопје, во износ од
300.000,00 денари, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-436/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 360 од Законот за
облигациони односи (Службен весник на
Република Македонија бр.18/2001, 78/2001,
04/2002, 59/2002, 05/2003, 84/2008, 81/2009,
161/2009) 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 и
7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
26.02.2021 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За отпис на салдо на конто 482910,

програма ЈИ, на партнер Давос Инвест лтд
Скопје, во износ од 300.000,00 денари

Член 1
Да се изврши отпис на обврска на на

конто 482910, програма ЈИ, на партнер Давос
Инвест лтд Скопје, во износ од 300.000,00
денари

Отписот на обврската се врши поради
задолжување на вкупна сума од Договорот
бр.03-1385/1 од 06,07.2018 година, наместо
задолжување само на дел од обврска на
општина Чешиново-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.08-431/1                                     Совет на
02.03.2021 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 разрешување и именување на
член на Надзорен одбор на ЈПКД

„Облешево“ (Одбор за контрола на
материјално-финансиско работење на

ЈПКД „Облешево“)

1.Ја прогласувам Одлуката за
разрешување и именување на член на
Надзорен одбор на ЈПКД „Облешево“ (Одбор
за контрола на материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“), што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.02.2021 година.

2.Одлуката  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.09-438/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.03.2021 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
26.02.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За разрешување и именување на член на

Надзорен одбор на ЈПКД „Облешево“
(Одбор за контрола на материјално-

финансиско работење на ЈПКД „Облешево“)

Член 1
Борче Ѓоргиев од с.Облешево се

разрешува од член на Надзорен одбор на ЈПКД
„Облешево“ (Одбор за контрола на
материјално-финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“), поради неприсуство на седници
на Одборот за контрола на материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“,
последователно повеќе од 3 пати.

Антонио Јакимов од с.Соколарци се
именува за член на Одборот за контрола на
материјално-финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-433/1 Совет на
02.03.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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