
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 5
Чешиново-Облешево

02.06.2021 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

Програмата за спроведување на општи
мерки за заштита на населението од

заразни болести во 2021 година

1.Ја прогласувам Програмата за
спроведување на општи мерки за заштита на
населението од заразни болести во 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 31.05.2021 година.

2.Програмата  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.09-987/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 14, став 2 од
Законот за заштита на населението од
заразни болести (Службен Весник на
Република Македонија бр. 66/2004; 139/2008;
99/2009; 149/2014; 150/2015 и 37/2016) и член
22, точка 9 од Законот за локална самоуправа
(Сл. Весник на Р.М. 5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата

одржана на ден 31.05.2021 година ја донесе
следната:

ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИОТО ОД ЗАРАЗНИ

БОЛЕСТИ ВО 2021 ГОДИНА

ВОВЕД:
Целта на донесување на оваа Програма

е организирано спроведување на општи
превентивни мерки за да се спречи појавата
или да се намали, отстрани или искорени
ширењето на заразните болести  кај
населението од подрачјето на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО.

Со Програмата се утврдени
активностите, извршителите, роковите и
изворите на финансиски средства за
спроведување на општите мерки.

Општите мерки и активности ги
организира и следи Локалната самоуправа, во
соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар
за јавно здравје – Кочани.

За заштита на населението од заразни
болести, во 2021 година ќе се спроведат
вообичаените општи мерки:
1. Обезбедување на безбедна вода за

пиење.
2. Обезбедување на санитарно-хигиенски

и други услови во објектите за
производство и промет на храна.

3. Обезбедување на хигиено-технички
услови во училишните објекти.

4. Отстранување на цврстиот отпад и
отпадните води на начин кој ќе
овозможи заштита на човековата
околина од загадување.
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5. Вршење на превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација

6. Превентивно-промотивни активности
за унапредување на здравјето на
населението.

1. Обезбедување на безбедна вода за
пиење

Водата има приоритет во обезбедувањето
на основни услови за живот. Организираното
водоснабдување, како  дејност од јавен
интерес, е слика на општествениот стандард
и значаен предуслов за заштита од заразни
заболувања и добро здравје. Од тука и во
2021 година примарната грижа на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО ке биде насочена
кон обезбедување на населението со доволни
количини на здравствено исправна вода за
пиење, намалување на загубите на вода на
минимум, санирање на недостатоците на
селските водоводи и воспоставување на
системи за перманентно хлорирање и
создавање на услови за непрекинато и удобно
користење на водата за пиење.

Правно неиздржано е со јавните
водоснабдителни објекти во селата да
управуваат нестручни лица на месната
самоуправа, која нема статус на правно лице.
Прописите кои се поврзани со
водоснабдувањето (Законот за вода, Законот
за комунални дејности и другите прописи за
водоснабдување) пропишуваат со јавните
водоснабдителни објекти да стопанисуваат
јавни претпријатија или други правни лица.
Одлуката за Комунален ред на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО го пренесува
организираното водоснабдување на
населението на ЈПКД “ОБЛЕШЕВО”.
Рационално и квалитетно решение е ЈПКД
“ОБЛЕШЕВО” постепено да го превземе
јавното водоснабдување на територијата на
целата општина.

Верификација на квалитетот и
исправноста на водата за пиење од селските
водоводи ќе ја врши ЈЗУ Центар за јавно
здравје Кочани. Редовниот мониторинг за
процена на ризик ќе се спроведува еднаш на
три месеци. Врз основа на теренските увиди и
резултатите од анализите на водата ЈЗУ ЦЈЗ
Кочани на почетокот од 2021 годината ќе се

изготви годишна информација за безбедноста
на водата од изворите за јавно
водоснабдување во Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО.

2. Обезбедување на хигиенски услови во
производство и промет на храна.

Во согласност со Законот за безбедност
на храната. (Службен весник на Република
Македонија бр. 157/2010 53/2011, 1/2012,
164/2013, 187/2013, 43/2014, 72/2015, 84/2015,
129/2015, 213/2015,  39/2016 и бр.64/2018)., ЈЗУ
ЦЈЗ Кочани ќе спроведува:

 консултантски услуги за воспоставување и
примена на HACCP систем за контрола на
безбедноста на храната;

 здравствени прегледи на вработените
лица што работат со храна;

 едукација на вработените за хигиена на
храната и заштита на животната
средина;

 превентивни ДДД мерки;
 лабораториски испитувања на храна и

на брисеви од раце на вработени и од
површини кои доагаат во контакт со
храна (садови, прибор за јадење,
работни маси за работа со храна).

3 . Обезбедување на хигиено-технички
услови во училишни установи.

3.1.За заштита на децата и учениците од
цревни и други заразни заболувања, а особено
од заразна жолтица, во 2021 година ќе
продолжат редовните контроли на училишните
установи од страна на санитарниот и
здравствен инспектор и лекарите од Центарот
за јавно здравје. Ќе се изврши детектирање на
неусогласеност на санитарно - техничките и
хигиенските услови во 10 училишта: две
основни училишта (во Облешево и Чешиново)
и осум подрачни училишта (во Кучичино, Бање,
Теранци, Чифлик, Уларци, Жиганци, Соколарци
и Спанчево) како и во детската градинка
“Ѕвездички” два пати во годината.

Врз основа на теренските увиди сите
училишта и градинката е добијат извештај за
најдената состојба, со предлог мерки за
подобрување.

На почетокот на 2022 година Советот на
Општина Чешиново-Облешево ќе разгледа
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годишна информација за санитарно-
хигиенските и здравствени услови во сите
училишни и предучилишни установи на
подрачјето на Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО со предлог на мерки за
разрешување на неусогласеностите со
законските и стручни норми.

4. Правилно и навремено отстранување
на цврст отпад и отпадни води

Организираното отстранување на
цврст отпад и отпадни води го врши ЈПКД
ОБЛЕШЕВО во согласност со Законот за
управување со отпадот и одредбите од
Одлуката за комунален ред на Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО.

Се до профункционирањето на
регионалната депонија, потребно е редовно
затрупување на новодепонираниот комунален
отпад во близина на с Кучичино.

Член 113 од Законот за води (Службен
весник на Република Македонија  87/2008
6/2009, 161/2009, 83/2010, 51/2011, 44/2012,
23/2013, 163/2013, 180/2014, 146/2015 и
52/2016)  и Директивата 91/271/EEC ги
задолжува општините да ги пречистат
урбаните и биолошко разградивите
индустриски отпадни води и што
произлегуваат од нивното подрачје.

Претпристапните фондови на ЕУ,
Министерството за животна средина и
просторно планирање и Швајцарската влада
обезбедуваат средства за еколошки проекти,
а тоа дава можност Општината да ја
догизгради канализацијата во Облешево,
Соколарци и Спанчево и да изгради
канализација во селата Теранци, Бурилчево,
Уларци и Новоселани

5.  Превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација (ДДД)

Превентивна дезинфекција,
дезинсекција и дератизација е задолжителна
во здравствени, училишни, предучилишни и
социјални установи; во објекти за
производство и промет на храна, зелени
пазари, станици за патнички сообракај,
канализации, депонии и друго.

5.1. Превентивна дезинфекција

Јавните установи, ЈПКД ОБЛЕШЕВО и
субјектите кои работа со храна, ,согласно
Законот, на секои 6 месеци ќе вршат
превентивна дезинфекција, во соработка со
овластена установа.

5.2. Превентивна дезинсекција
5.2.1. Превентивна дезинсекција од

летечки и лазечки инсекти ќе спроведуваат во
летниот и есенски период сите објекти за
храна, со примена на HACCP мерките на
претпазливост.

5.2.2. Актуелната закана од западно
нилска треска, која во  Грција е ендемски
застапена, во 2012 година се пренесе и во
Македонија и однесе 3 лица. Како превентивна
мерка за спречување на ширењето на ова
сериозна болест, како и за заштита од
пренесување на маларија и сведување на
толерантно ниво на непријатноста од наездата
на комарците Општина ЧЕШИНОВО-
ОБЛЕШЕВО се предлага да се спроведе
најмалку едно авионско третирање и 4
теристички прскања со водно растворлив
еколошки препaрат. Авионското прскање се
планира за втората половина на јуни, со опфат
на најмалку 1 000 хектари. Теристичките
прскања ќе се спроведат на крајот на мај, јуни,
јули и август, со опфат од по 100 хектари, во
населените места од полскиот и ридскиот дел
на општината.

За порационална општа дезинсекција,
во втората половина на јуни се планира со
авионско третирање на комарците да бидат
опфатени и соседните општини: Кочани,
Зрновци, Виница, Македонска Каменица,
Карбинци и Штип.

Ларвицидното третирање на комарците,
кое најефикасно препорачливо е да се
спроведе повеќекратно, почнувајки од рана
пролет, од април до септември. Со него ќе се
опфатат 10 ха при секој третман спрема мапа
на застојни води што ќе ја даде Општината.

5.3. Превентивна дератизација
5.3.1. Во врска со член 42 од Законот

Општина ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО ке спроведе
општата дератизација, во ноември 2021 година,
со 44 кг. кумарински препарат, и тоа:



Стр.4 бр.5 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 02.06.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

o третирање на депонијата за
цврст смет, со 5 кг. на
кумарински блокови; и

o третирање на вкупно 130 шахти
од канализационите системи (40
во Облешево, 40 во Чешиново,
30 шахти во Кучичино и 20 шахти
во Спанчево). Во секоја од
третираните 130 канализациони
шахти ќе се постават по 300
грама отпорни на надворешни
влијанија кумарински препарати,
или вкупно 39 килограми..

5.3.2. Согласно Законот за заштита од
заразни болести и Законот за
безбедност на храната, правните лица
кои работат со храна ќе спроведуваат
континуирана дератизација.

6. Промотивни активности за
унапредување на здравјето на
населението

За заштита и унапредување на
здравјето на населението секојдневно ке се
врши советување на лица заболени од
заразна болест, за која е доставена Пријава
за заразно заболување.

Редовно ќе се едуцира младото
население за унапредување на сексуалното
здравје.

Во зависност од случувањата ќе се
спроведуват и тестирања на малигни
заболувања во цревниот тракт и заразеност
од заразна жолтица, бруцелоза, СИДА и други
заразни заболувања.

Финансирање на Програмата од
Буџетот на Општина ЧЕШИНОВО -
ОБЛЕШЕВО

Детектирање и изготвување на
извештаи за санитарно-техничка
неусогласеност во воспитно-образовните
установи  10 Х 2000 ден. = 20 000 ден.

Третирање на комарци во Општина
ЧЕШИНОВО - ОБЛЕШЕВО

Авионско третирање на комарци околу
- 330 000 ден.

Четири теристички третирања на
комарци во населените места - 160 000 ден.

Ларвицидно третирање – 500 000 ден.
Општа дератизација (градската депонија

и канализација на 4 населби) - 39 000 ден.
 Дезинсекција против комарци би се

спроведувала по предложениот план и
динамика ако Општинате е финасиски
моќна или подржана од некое
Министерство.

Вид на
активности

Цена по активност во
денари

Извештаи за
основните
училишта

20. 000

Уништување на
комарци

990. 000

Општа
дератизација

39. 000

ВКУПНО 1.049.000

Бр.08-979/1                                     Совет на
02.06.2021 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 Април 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Април 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
31.05.2021 година.

2.Заклучокот 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.09-988/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 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 31.05.2021 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 Април 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Април 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.08-980/1 Совет на
02.06.2021 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 извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Април 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 Април 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 31.05.2021 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.09-989/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 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 31.05.2021 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
Април 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Април 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.08-981/1                                     Совет на
02.06.2021 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),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за давање на Согласност на
Правилниот за изменување и

дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во

ЈОУДГ „Ѕвездички“ – Чешиново, општина
Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на Правилниот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДГ „Ѕвездички“ – Чешиново, општина
Чешиново-Облешево , што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.05.2021 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.09-990/1 Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1 алинеа
8 од Законот за заштита на децата (Службен
весник на Република Македонија бр.23/2013,
12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015,
150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017,
21/2018, 198/2018 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број
104/2019, 146/2019, 275/2019 и 311/2020),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 31.05.2021 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност на Правилниот за

изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на

работните места во ЈОУДГ „Ѕвездички“ –
Чешиново, општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се дава согласност на Правилникот за

изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во ЈОУДГ
„Ѕвездички“ – Чешиново, општина Чешиново-
Облешево бр.01-106/1 од 14.05.2021 година,
донесен од страна на Управниот одбор на
ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-982/1                                     Совет на
02.06.2021 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 Измените и
дополнувањата на Буџетот на Општина

Чешиново-Облешево
за 2021 година - Ребаланс

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Измените и дополнувањата на
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за
2021 година - Ребаланс, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.05.2021 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.09-991/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локалната самоуправа
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(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21,
став 1 точка 4  од Статутот на Општина
Чешиново-Облешево („Сл. гласник на
Општина Чешиново-Облешево“  бр. 6/2015 и
7/2019) Советот на Општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
31.05.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Измените и

дополнувањата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за 2021

година - Ребаланс

Член 1
Се усвојуват Измените и

дополнувањата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2021 година –
Ребаланс.

Измените и дополнувањата на Буџетот
на Општина Чешиново-Облешево за 2021
година (Ребаланс) се составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила  на денот

на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-983/1                                     Совет на
02.06.2021 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
реализација на Програмата за уредување

на градежно земјиште на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за уредување на градежно
земјиште на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево за 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.05.2021 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.09-992/1 Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 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 31.05.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за

реализација на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на

општина Чешиново-Облешево за 2020
година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

реализација на Програмата за уредување на
градежно земјиште на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година.

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.08-984/1 Совет на
02.06.2021 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 („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  Оливера Цекова од с.Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на  Оливера
Цекова од с.Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.05.2021 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.09-993/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 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), а во согласност со
Програмата за остварување на социјлана
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2021 година бр.08-796/1 од 28.04.2021 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.4/2021), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 31.05.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Оливера Цекова од с.Облешево

Член 1
На Оливера Цекова од с.Облешево  со

ЕМБГ 1401972498007 со постојано место на
живеење  во с.Облешево ул. Маршал Тито

бр.68, 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 250023000251044
Шпаркасе банка.

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.08-985/1                                     Совет на
02.06.2021 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 Иницијатива за
дополнување на Урбанистички План

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Иницијатива за дополнување на
Урбанистички План, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 31.05.2021 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.09-994/1                   Општина Чешиново-Облешево
02.06.2021 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
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гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019),  Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 31.05.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Иницијатива за

дополнување на Урбанистички План

Член 1
Се усвојува Иницијативата за

дополнување на Урбанистички План УПС за
село Облешево (Блок 14, КО Облешево),
согласно Извод од УПС бр.22-604/2 од
30.03.2021 година.

Член 2
Да се преземат сите активности за

реализација на Иницијативата поднесена од
Орце Ристовски.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-986/1                                     Совет на
02.06.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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