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

 

Godina 14 broj 8 
^e{inovo-Oble{evo 

17.07.2018 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  
за давање согласност и 

овластување за потпишување на 
Договор/и за грант,согласно 

Договор за финансирање Serapis 
број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска 
инвестициона банка за Проект: 

“Водоснабдување и одведување 

на отпадни води“ во врска со  
Законот за задолжување на 

Република Македонија со заем 
кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по 
Проектот „Водоснабдување и 

одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република 

Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на 

средства согласно договорот за 
заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“ (“Службен 

весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Чешиново-Облешево и 
Министерство за транспорт и 

врски на Република Македонија 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

давање согласност и овластување за 
потпишување на Договор/и за 

грант,согласно Договор за 
финансирање Serapis број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во врска 

со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/10) и 

Одлуката за распределба на средства 
согласно договорот за заем по 

проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Чешиново-Облешево и 
Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
06.07.2018 година. 
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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.09-1433/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
Врз основа на член 22 став 1 

точка 4, член 36 став 1 точка 15 и 
член 50 став 1 точка 4  од Законот за 

локална самоуправа („Службен 
весник на РМ” бр. 05/02), член 21, 

став 1, точка 43 од Статутот на 
Општина Чешиново-Облешево 

(„Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево„ број 6/2015), 

Советот на Општина Чешиново-
Облешево на  седницата одржана на 

ден 06.07.2018 година ја донесе 
следната: 

 

 О Д Л У К А 
за давање согласност и 

овластување за потпишување на 
Договор/и за грант,согласно 

Договор за финансирање Serapis 
број 2008-0446 помеѓу  

Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување 
на Република Македонија со заем 

кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и 

одведување отпадни води“ 
(“Службен весник на Република 

Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на 

средства согласно договорот за 

заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување 

на отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ 

број 154/2010), меѓу Општина 
Чешиново-Облешево и 

Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија 

  
Член 1 

Со оваа Одлука се дава 
согласност и овластување на 

Грдоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево за потпишување 

на Договор/и за грант, кој ќе се 

склучи согласно Договорот за 
финансирање Serapis број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за 

Проект: “Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ во врска 

со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по 

проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Чешиново-Облешево и 
Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија.  
 

Член 2 
Се задолжува и овластува 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево, да го потпише 

Договорот/ите за грант, кој ќе се 
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склучи согласно Договор за 

финансирање Serapis број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ во 
врска со Законот за задолжување на 

Република Македонија со заем кај 
Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување 

отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 83/10) 

меѓу Општина Чешиново-Облешево и 
Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 

гласник на Општина Чешиново-
Облешево”.  

 
Бр.08-1421/1                      Совет на 

13.07.2018 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  
давање согласност и овластување  

за измирување односно 
пренасочување на средства од 

буџетската сметка на Општина 
Чешеиново-Облешево 

 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 

давање согласност и овластување  за 
измирување односно пренасочување 

на средства од буџетската сметка на 
Општина Чешеиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.07.2018 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.09-1432/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
Врз основа на член 22 став 1 

точка 4, член 36 став 1 точка 15 и 
член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник 
на РМ” бр. 05/02), член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на Општина 

Чешиново-Облешево („Службен 
гласник на Чешиново-Облешево„ број 

6/2015), а во врска со одредбите од 
член 4 став 6 и 7 од Законот за јавен 

долг („Службен весник на РМ“ 
бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на 

Општина Чешиново-Облешево на  
седницата одржана на ден 06.07.2018  

година ја донесе следната:  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и 

овластување  за измирување 
односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на 

Општина Чешеиново-Облешево 
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Член 1 

Во случај на непочитување на 
договорените услови, со оваа одлука 

се дава согласност и овластување на 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево за измирување 
на средства од буџетската сметка на 

Општина Чешиново-Облешево, во 
износ на искористените средства од 

Договорот/ите за грант, кои ќе се 
склучат согласно Договор за 

финансирање Serapis број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ 
(“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), помеѓу 
Општина Чешиново-Облешево и 

Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија, а во случај 
на непочитување на договорните 

услови. 
Член 2 

Се овластува Градоначалникот 
на Општина Чешиново-Облешево да 

изврши измирување на средствата од 
буџетската сметка на општината, во 

износ на искористените средства од 
Договорот/ите за грант односно 

наплатата на средства да ја 
извршува Министерство за финансии 

на Република Македонија, со 

насочување на средства од буџетската 

сметка на општината-крајниот 
корисник и/или со задршка на дел од 

дотациите кои треба да се 
распределат на Општина Чешиново-

Облешево до износот потребен за 
наплата на побарувањето, согласно 

одредбите од Законот за јавен долг 
(„Службен весник на РМ“ бр.62/05, 

88/08 и 35/11). 
 

Член 3 
Оваа Одлука стапува во сила со 

денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Чешиново-

Облешево”.  

 
Бр.08-1420/1                      Совет на 
13.07.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за   уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Мај 2018 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   

уличното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

месец Мај 2018 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
06.07.2018 година. 
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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.09-1430/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 06.07.2018 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за уличното осветлување на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец 

Мај 2018 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Мај 2018 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.08-1418/1                      Совет на 
13.07.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за   остварени 

бруто приходи од работа на 
пазарот во Облешево за месец  

Мај 2018 година 
 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец  Мај 
2018 година , што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 06.07.2018 

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.09-1429/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

    
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 06.07.2018 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата  
за остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево 
за месец  Мај 2018 година 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец  Мај 2018 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.08-1417/1                      Совет на 
13.07.2018 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 
Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за периодот 01.01-

30.06.2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.07.2018 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.09-1428/1        Општина Чешиново-Облешево 

13.07.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
 Врз основа на 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 06.07.2018 

година ја донесе следната: 
  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево  

за периодот 01.01-30.06.2018 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2018 година кој е прилог 

на оваа Одлука. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1416/1                      Совет на 
13.07.2018 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 
Извештајот за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 
општина Чешиново-Облешево за 

период 01.04-30.06.2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.04.-

30.06.2018 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
06.07.2018 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.09-1427/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 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), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 06.07.2018 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 

01.04-30.06.2018 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени од 
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.04-30.06.2018 
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.08-1415/1                      Совет на 

13.07.2018 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 усвојување на 
Годишниот Извештај за работа на 

работа на ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2017/2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2017/2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

06.07.2018 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.09-1426/1        Општина Чешиново-Облешево 

13.07.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
 Врз основа член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 
образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015,  30/2016, 127/2016 и 

67/2017), 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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево  на 
седницата одржана на ден 06.07.2018 

година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ООУ 
„Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2017/2018 година 
 

Член 1 
 Се усвојува писмениот Годишен 

Извештај за работа на Општинското 

Основно Училиште „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2017/2018 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.08-1414/1                      Совет на 
13.07.2018 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 работа на 
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 
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Соколарци за учебната 

2017/2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2017/2018 

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

седницата одржана на ден 
06.07.2018 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.09-1425/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

      
 Врз основа член 126 став 1 
алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015, 
145/2015,  30/2016, 127/2016 и 

67/2017), 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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево  на 

седницата одржана на ден 
06.07.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ООУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2017/2018 година 

 
Член  1 

 Се усвојува писмениот Годишен 
Извештај за работа на Општинското 

Основно Училиште „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2017/2018 

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.08-1413/1                      Совет на 
13.07.2018 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 од  Црковното 

настројателство при храмот 
„Св.Архангел Михаил“ село 

Спанчево и парохискиот 
свештеник Стојанчо Јанев 

 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето од  

Црковното настројателство при храмот 
„Св.Архангел Михаил“ село Спанчево 

и парохискиот свештеник Стојанчо 
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Јанев, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

06.07.2018 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.09-1424/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 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 06.07.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето од  

Црковното настројателство при 
храмот „Св.Архангел Михаил“ 

село Спанчево и парохискиот 
свештеник Стојанчо Јанев 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето од 
Црковното настројателство при 

храмот „Св.Архангел Михаил“ село 
Спанчево и парохискиот свештеник 

Стојанчо Јанев, за материјална 

помош во набавка на градежен 
материјал за  реставрациски зафати 

на храмот и тоа: 

 -обновување на кровната 

конструкција на храмот; 
 -ставање на мрежа и глетување 

на внатрешните ѕидов на храмот; 
 -правење дренажа на северната 

страна на храмот и 
 -ставање на нови прозорци. 

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

набави градежен материјал потребен 
за извршување на работите од став 1 

на овој член со вредност до 
100.000,00 денари (сто илјади 

денари). 
 Остатокот од средствата за 

изведување на градежните работи од 

став 1 на овој член, Барателот да ги 
изврши од сопствени и други извори 

на приходи. 
 

Член 2 
Средствата од член 1 став 2 од 

оваа Одлука се предвидени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 

2018 година. 
 

Член 3 
За вградениот градежен 

материјал, Барателот да достави 
Извештај до општината. 

 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.          

Бр.08-1412/1                      Совет на 
13.07.2018 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 (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 од  Црковниот одбор 

с.Чифлик и Месна Заедница 
Чифлик 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето од  

Црковниот одбор с.Чифлик и Месна 
Заедница Чифлик, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

06.07.2018 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.09-1423/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 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 06.07.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето од  

Црковниот одбор с.Чифлик и 
Месна Заедница Чифлик 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето од 
Црковниот одбор од с.Чифлик и Месна 

Заедница Чифлик, за материјална 
помош во набавка на градежен 

материјал за  оградување на селските 
гробишта и тоа: 

 -набавка на 10 вреќи цемент, за 

зацврствување на столбчиња; 
 -набавка на столбчиња 80 броја; 

 -набавка на мрежа 160м х 1,5м. 
 Градежните зафати ќе бидат 

извршени од страна на месното 
население од с.Чифлик. 

 
Член 2 

Средствата од член 1  од оваа 
Одлука се предвидени во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 2018 
година. 

Член 3 
За вградениот градежен 

материјал, Барателот да достави 

Извештај до општината. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                    

Бр.08-1411/1                      Совет на 
13.07.2018 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 (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 Игорчо Митев од 
с.Новоселани 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на Игорчо 

Митев од с.Новоселани, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
06.07.2018 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.09-1431/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 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 06.07.2018 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 
Игорчо Митев од с.Новоселани 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето на Игорчо 
Митев од с.Новоселани, лице со ниски 

социјални примања, за материјална 
помош во набавка на градежен 

материјал за поправка на неговата 
семејна куќа, која поради обилните 

врнежи од дожд е пред распаѓање. 
 Вредноста на набавениот 

градежен материјал, кој како 
материјална помош ќе му биде даден 

на барателот да биде во вредност до 

30.000,00 денари (триесет илјади 
денари).  

 
Член 2 

Средствата од член 1  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.08-1419/1                      Совет на 
13.07.2018 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 

Барањето на  Месна Заедница 
Чифлик 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на Месна 
Заедница Чифлик, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

06.07.2018 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.09-1434/1        Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2018 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 06.07.2018 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето на 

Месна Заедница Чифлик 

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето на Месна 
Заедница Чифлик да се извршат 

испитувања за приклучок на 

доводниот цевковод од Облешево со 
приклучна шахта на водоводот во 

с.Чифлик. 
  

Член 2 
Вработените во одделението за 

урбанизам до Советот на општината да 
достават комплетен Извештај со 

предмер пресметка за градежните 
активности кои е потребно да бидат 

извршени од член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                              

Бр.08-1422/1                      Совет на 
13.07.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

СОДРЖИНА                          Стр.    
1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за за давање 
согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и за 
грант,согласно Договор за 

финансирање Serapis број 2008-0446 
помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ во врска 
со Законот за задолжување на 

Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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согласно договорот за заем по 

проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Чешиново-Облешево и 
Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија................1 
2.ОДЛУКА за давање согласност 

и овластување за потпишување на 
Договор/и за грант,согласно Договор 

за финансирање Serapis број 2008-
0446 помеѓу Република Македонија и 

Европска инвестициона банка за 
Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ во 

врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по 
Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување 
отпадни води“ (“Службен весник на 

Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води“ 
(“Службен весник на Република 

Македонија“ број 154/2010), меѓу 
Општина Чешиново-Облешево и 

Министерство за транспорт и врски 

на Република Македонија................2 
3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за давање 
согласност и овластување  за 

измирување односно пренасочување 
на средства од буџетската сметка на 

Општина Чешеиново-Облешево.......3 
4.ОДЛУКА за давање согласност 

и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства 

од буџетската сметка на Општина 
Чешеиново-Облешево.....................3 

5.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за   

уличното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

месец Мај 2018 година......................4 
6.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 

Информацијата за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Мај 2018 година......................5 

7.РЕШЕНИЕ за прогласување и 
објавување на  Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   
остварени бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец  Мај 

2018 година.....................................5 
8.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 

Информацијата за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец  Мај 2018 
година.............................................6 

9.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2018 година...................6 

10.ОДЛУКА за  усвојување на 
Извештајот за извршување на Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 

периодот 01.01-30.06.2018 година....6 
11.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени од 
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.04-30.06.2018 
година.............................................7 

 12.ОДЛУКА за усвојување на 
Извештајот за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 
општина Чешиново-Облешево за 

период 01.04-30.06.2018 година.......7 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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13.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на работа на ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2017/2018 година...........................8 
14.ОДЛУКА за  усвојување на 

Годишниот Извештај за работа на 
ООУ „Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2017/2018 година.........8 
15.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на работа на ООУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци за учебната 

2017/2018 година...........................8 

16.ОДЛУКА за  усвојување на 
Годишниот Извештај за работа на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2017/2018 година ............9 

17.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за 

усвојување на Барањето од  
Црковното настројателство при 

храмот „Св.Архангел Михаил“ село 
Спанчево и парохискиот свештеник 
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