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

 

Godina 14 broj 7 
^e{inovo-Oble{evo 

29.06.2018 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  
 наградување на ученик на 

генерацијата и на особено 
истакнати ученици во учебната 

2017/2018 година  

 1. Ја прогласувам Одлуката за 
наградување на ученик на 

генерацијата и на особено истакнати 
ученици во учебната 2017/2018 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
22.06.2018 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.09-1333/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.06.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 21 став 1 алинеја 

43 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево („Сл.гласник на општина 

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

Облешево, на седницата од 
22.06.2018 г. донесе: 

 

ОДЛУКА 
За наградување на ученик на 

генерацијата и на особено 

истакнати ученици во учебната 
2017/2018 година  

Член 1 
 На учениците  на генерацијата 

за учебната 2017/2018,  Сандра 

Ѓоргиева од 9 б одд.,  од ООУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци и Никола 

Серафимов од 9 б одд., од 
ООУ„Климент Охридски“ Облешево 

како награда да им се исплатат 
средства во износ од =6.000,00 

денари (нето), поединечно. 
 

Член 2 
 За  учениците  на генерацијата 

од член 1 на оваа одлука  и за 
особено истакнатите ученици кои ќе 

бидат предложени од Наставничкиот 
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Совет на  ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци и ООУ„Климент Охридски“ 
Облешево, општина Чешиново-

Облешево да организира платен 
одмор  , во траење од  4 (четири) 

ноќевања во летувалиште во Дојран. 
 Превозот ќе биде организиран, 

а ќе се плати од страна на 
училиштето. 

 Учениците да бидат 
придружувани од двајца наставници 

(по еден од училиште). 
 

Член 3 
 За активностите опишани во 

член 1 од оваа Одлука се 

определуваат финансиски средства 
во износ од =12.000,00 денари 

(нето) 
За активностите опишани во член  2 

од оваа Одлука се определуваат 
финансиски средства во износ од 

=80.000,00 денари. 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесувањето, а ќе се 
објави во Сл.гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1303/1                      Совет на 
22.06.2018 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  времено 

отстапување на канцеларија од 

страна на општина Чешиново-
Облешево на Центарот за 

социјална работа во Кочани 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 
времено отстапување на канцеларија 

од страна на општина Чешиново-
Облешево на Центарот за социјална 

работа во Кочани, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
22.06.2018 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.09-1334/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.06.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 
точка 10 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 
број 05/02) , член 21 став 1 точка 32 

од Статутот на Општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 

Општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015), и  член 21 од Законот за 

користење и располагање со ствари во 
државна сопственост и со стварите на 

општинската сопственост (Службен 
весник на Р.М бр.78/15,106/15,153/15 

и 190/16), а во врска со Нацрт 
записникот од Седумдесет и првата 

седница на Влада на Р.Македонија за 

давање на користење на 
канцелариски простор во општинската 

зграда заведено под број.44-3449/1 од 
05.06.2018 год. од Влада на 
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Р.Македонија , Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата од 
22.06.2018 год., донесе 

 
ОДЛУКА 

За времено отстапување на 

канцеларија од страна на 
општина Чешиново-Облешево на 

Центарот за социјална работа во 
Кочани 

 
Член 1 

Се  дава согласност за отстапување 
на деловен простор  (канцеларија) во 

општинската зграда на седиштето на 
општината во с.Облешево (приземје, 

лево на влезот),  сопственост на 
општина Чешиново-Облешево   на 

Министерство за труд и социјална 
политика, Центарот за социјални 

работи во Кочани на неопределено 

време за администрирање на правата 
од областа на социјална заштита и 

заштита на децата. 
 

Член 2 
Министерството  за труд и 

социјална политика, Центар за 
социјални работи  Кочани се 

обврзува да ја користи канцеларијата 
опишана во член 1 од оваа Одлука за 

намената за која е дадена, односно 
за вршење на дејноста на 

Министерството и се обврзува истата 
да  ја реновира и оддржува со 

сопствени средства.  

 
Член 3 

Доколку општина Чешиново-
Облешево има потреба за користење 

на оваа канцеларија , за престанок 
на правото на користење одлучува 

Советот на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Член 4 
Оваа одлука претставува основ 

за склучување на Договор со кој ќе се 
регулираат правата и обврските на 

двете страни. 
 

Член 5 
Одлуката стапува на сила 8 

(осмиот) ден од објавувањето во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1301/1                      Совет на 
22.06.2018 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 отварање на 
електронска платежна картичка 

(бизнис картичка) на општината 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 
отварање на електронска платежна 

картичка (бизнис картичка) на 
општината, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 22.06.2018 
година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-1335/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.06.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 21 став 1 алинеја 

43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево („Сл.гласник на 

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

Чешиново-Облешево, на седницата 
од 22.06.2018 г. донесе: 

ОДЛУКА 

за отварање на електронска 
платежна картичка 

(бизнис картичка) на општината 
 

Член 1 
 Да се отвори  електронска 

платежна картичка (бизнис картичка) 
на општината за плаќање на 

патарини и слични трошоци на 
службените патувања, со лимит  од 

=120.000,00 денари. 
 

Член 2 

 Оваа картичка ќе се користи 
само за службени патувања надвор 

од државата. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се 

објави во Сл.гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1315/1                      Совет на 
25.06.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

 СОДРЖИНА                        Стр. 

1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за  

наградување на ученик на 
генерацијата и на особено истакнати 

ученици во учебната 2017/2018 
година.............................................1  

2.ОДЛУКА за наградување на 
ученик на генерацијата и на особено 

истакнати ученици во учебната 
2017/2018 годинана.........................1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за  времено 

отстапување на канцеларија од страна 
на општина Чешиново-Облешево на 

Центарот за социјална работа во 

Кочани............................................2 
4.ОДЛУКА за времено 

отстапување на канцеларија од страна 
на општина Чешиново-Облешево на 

Центарот за социјална работа во 
Кочани............................................3 

5.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за отварање 

на електронска платежна картичка 
(бизнис картичка) на општината.......3 

6.ОДЛУКА за отварање на 
електронска платежна картичка 

(бизнис картичка) на 
општината.......................................4 

 7.СОДРЖИНА...........................4 

 


