
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

Godina 14 broj 5 
^e{inovo-Oble{evo 

15.05.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 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  поддршка и 

спроведување на проектот „ 
Алтернативни извори за 

насочување на економски развој 
на општината “ 

  
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

поддршка и спроведување на 
проектот „Алтернативни извори за 

насочување на економски развој на 

општината“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
09.05.2018 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.09-1067/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.05.2018 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), член 21, став 

1, точка 43 (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 09.05.2018 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  поддршка и спроведување на 
проектот „ Алтернативни извори за 

насочување на економски развој 
на општината “ 

 
Член 1 

Се подржува решението на 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево, г-н Горанчо 

Крстев, за учество на Вториот повик 
за поднесување на проектни предлози 

на Interreg – ИПА Програмата за 
прекугранична соработка Бугарија – 

Македонија“  со проектот: 
„Алтернативни извори за 

насочување на економски развој 
на општината “ 

 
Член 2 

Се дозволува на 
Градоначалникот на општината да ги 
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обезбеди и испрати сите неопходни 

документи за програмата. 
Се овластува Градоначалникот 

на општината, г-н Горанчо Крстев да 
го потпише договорот со партнерот 

од Р.Бугарија за заедничка 
имплементација на проектот. 

 
Член 3 

Се дава согласност за 
обезбедување на потребните 

средства од општинскиот буџет за 
извршување на одобрените трошоци 

за проектот настанати пред 
одобрување на проектот. 

 

Член 4 
Имотот стекнат со 

интервенцијата на проектот се дава 
на слободно користење на целта на 

проектот за најмалку 5 години по 
завршувањето на проектот. 
 
Бр.08-1029/1                      Совет на 
09.05.2018 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  усвојување на 
Барањето на  Црковен одбор при 

Храм Св.Димитрија – с.Чешиново 
 

  
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на  Црковен 
одбор при Храм Св.Димитрија – 

с.Чешиново, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 09.05.2018 

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.09-1068/1        Општина Чешиново-Облешево 

02.05.2018 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево  на 

седницата одржана на ден 09.05.2018 

година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето на  

Црковен одбор при Храм 
Св.Димитрија – с.Чешиново 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето на 
Црковниот одбор при Храмот 

Св.Димитрија – с.Чешиново, за 
материјална помош во набавка на 

градежен материјал за изработка на 
фасада на трпезаријата во домот на 

црквата. 

 По доставена предмер-пресметка 
од страна на Барателот, општината да 

набави градежен материјал потребен 
за извршување на работите од став 1 
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на овој член до 100.000,00 денари 

(сто илјади денари). 
 

Член 2 
Средствата од член 1 став 2 од 

оваа Одлука се предвидени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 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.08-1066/1                      Совет на 

15.05.2018 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  усвојување на 

Барањето на  Црковен одбор на 
црквата Св.Јован Крстител с. 

Облешево 
  

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на  Црковен 

одбор на црквата Св.Јован Крстител 

с. Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
09.05.2018 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.09-1068/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.05.2018 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево  на 

седницата одржана на ден 09.05.2018 
година ја донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на  
Црковен одбор на црквата 

Св.Јован Крстител с. Облешево 
 

Член 1 
 Се усвојува Барањето на 

Црковниот одбор на црквата Св.Јован 
Крстител с. Облешево, за материјална 

помош во набавка на градежен 
материјал за: 

 -Малтерисување машинско на 

фасада со продолжен малтер и 

финосување со машински малтер 
Пофикс 10 со монтажа и демонтажа на 

фасадно скеле и  
-Обелување на малтерисаните 

површини со фасаден поликолор – 
бел. 
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 По доставена предмер-

пресметка од страна на Барателот, 
општината да набави градежен 

материјал потребен за извршување 
на работите од став 1 на овој член до 

150.000,00 денари (сто и педесет 
илјади денари). 

 
Член 2 

Средствата од член 1 став 2 од 
оваа Одлука се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 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.08-1065/1                      Совет на 
15.05.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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