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

 

Godina 14 broj 9 
^e{inovo-Oble{evo 

10.09.2018 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 избор на 
приоритетен проект за 

реализација „Изградба на 
фекална канализација во с.Бања“ 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 
реализација „Изградба на фекална 

канализација во с.Бања“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.08.2018 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.09-1733/1        Општина Чешиново-Облешево 

05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За избор на приоритетен проект за 
реализација „ Изградба на 

фекална канализација во с.Бања“ 
 

 Член 1 

Се избира  приоритетен проект 
за реализација „Изградба на фекална 

канализација во с.Бања“ за кој ќе се 
поднесе Барање за користење на 

средства од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот 

развој (Мерка 321), до Агенцијата за 
финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој. 
 

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.08-1675/1                      Совет на 
30.08.2018 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 на 

Согласност за намена на 
инвестицијата „Изградба на 

фекална канализација во с.Бања“ 
 

 1. Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за намена на 
инвестицијата „Изградба на фекална 

канализација во с.Бања“, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 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.09-1734/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 
намена на инвестицијата 

„Изградба на фекална 
канализација во с.Бања“ 

 

 Член 1 
Се дава Согласност за намена на 

инвестицијата  „Изградба на фекална 
канализација во с.Бања“ за кој проект 

ќе се поднесе Барање за користење на 
средства од Програмата за 

финансиска поддршка на руралниот 
развој (Мерка 321), до Агенцијата за 

финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1676/1                      Совет на 
30.08.2018 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 избор на 

приоритетен проект за 
реализација „ Изработка на 

Урбанистички план за село 
Соколаци“ 

 
 1. Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 
реализација „Изработка на 

Урбанистички план за село 
Соколарци“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.08.2018 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.09-1729/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За избор на приоритетен проект 

за реализација „ Изработка на 

Урбанистички план за село 

Соколарци“ 
 

 Член 1 
Се избира  приоритетен проект 

за реализација „Изработка на 
Урбанистички план за село 

Соколарци“ за кој ќе се поднесе 
Барање за користење на средства од 

Програмата за финансиска поддршка 
на руралниот развој (Мерка 322), до 

Агенцијата за финансиска поддршка 
во земјоделството и руралниот развој. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1673/1                      Совет на 
30.08.2018 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 на Согласност 
за намена на инвестицијата 

„Изработка на Урбанистички план 

за село Соколарци“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност за намена на 

инвестицијата „Изработка на 
Урбанистички план за село 

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

седницата одржана на ден 
29.08.2018 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.09-1730/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 
намена на инвестицијата 

„Изработка на Урбанистички план 
за село Соколарци“ 

 
 Член 1 

Се дава Согласност за намена 
на инвестицијата  „Изработка на 

Урбанистички план за село 
Соколарци“ за кој проект ќе се 

поднесе Барање за користење на 

средства од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот 

развој (Мерка 322), до Агенцијата за 

финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1674/1                      Совет на 
05.09.2018 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 избор на приоритетен 

проект за реализација 
„Реконструкција на јавни чешми 

со партерно уредување за 
населените места Бурилчево, 

Теранци, Спанчево, Бања и 
Соколарци“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 
реализација „Реконструкција на јавни 

чешми со партерно уредување за 
населените места Бурилчево, Теранци, 

Спанчево, Бања и Соколарци“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.08.2018 година. 
 

2.Решението 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.09-1731/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За избор на приоритетен проект 
за реализација „Реконструкција 

на јавни чешми со партерно 

уредување за населените места 
Бурилчево, Теранци, Спанчево, 

Бања и Соколарци“ 
 

 Член 1 
Се избира  приоритетен проект 

за реализација  „Реконструкција на 
јавни чешми со партерно уредување 

за населените места Бурилчево, 
Теранци, Спанчево, Бања и 

Соколарци“ за кој ќе се поднесе 
Барање за користење на средства од 

Програмата за финансиска поддршка 
на руралниот развој (Мерка 323), до 

Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот 
развој. 

 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1677/1                      Совет на 
30.08.2018 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 на Согласност 

за намена на инвестицијата 

„Реконструкција на јавни чешми 
со партерно уредување за 

населените места Бурилчево, 
Теранци, Спанчево, Бања и 

Соколарци“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност за намена на 

инвестицијата „Реконструкција на 
јавни чешми со партерно уредување 

за населените места Бурилчево, 
Теранци, Спанчево, Бања и 

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

седницата одржана на ден 29.08.2018 

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.09-1732/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност за 

намена на инвестицијата  
„Реконструкција на јавни чешми 

со партерно уредување за 

населените места Бурилчево, 
Теранци, Спанчево, Бања и 

Соколарци“ 
 

 Член 1 
Се дава Согласност за намена 

на инвестицијата „Реконструкција на 
јавни чешми со партерно уредување 

за населените места Бурилчево, 
Теранци, Спанчево, Бања и 

Соколарци“  за кој проект ќе се 
поднесе Барање за користење на 

средства од Програмата за 
финансиска поддршка на руралниот 

развој (Мерка 323), до Агенцијата за 

финансиска поддршка во 
земјоделството и руралниот развој. 

 
 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1678/1                      Совет на 
30.08.2018 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  

Јуни и Јули 2018 година 
 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа на 
пазарот во Облешево за месец  Јуни и 

Јули 2018 година , што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
29.08.2018 година. 

 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.09-1728/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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 29.08.2018 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  Јуни и Јули 2018 година 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец  Јуни и Јули 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.08-1717/1                      Совет на 

05.09.2018 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  извршени 

работи за одржување на јавното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Јуни и Јули 2018 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Јуни и Јули 2018, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

29.08.2018 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.09-1727/1        Општина Чешиново-Облешево 

05.09.2018 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 29.08.2018 година, 

донесе: 
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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 Јуни и Јули 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јуни и Јули 2018, 
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.08-1716/1                      Совет на 

05.09.2018 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 давање на 
согласност за формирање на 

паралелки во ООУ „Страшо 
Пинџур„ с.Соколарци за учебната 

2018/2019 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност за формирање 
на паралелки во ООУ „Страшо Пинџур„ 

с.Соколарци за учебната 2018/2019 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.08.2018 

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.09-1726/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
  

 Врз основа на член 41 точка 4 од 
Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 103/2008, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 

67/17)   Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 29.08.2018 година ја 
донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање на согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Страшо Пинџур„ с.Соколарци за 

учебната 2018/2019 година 
 

Член 1 

Се дава согласност за 
формирање на паралелки во ООУ 

„Страшо Пинџур„ с.Соколарци за 
учебната 2018/2019 година врз основа 
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на писмен преглед на паралелки 

изготвен од училиштето. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1715/1                      Совет на 
05.09.2018 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 давање на 
согласност за формирање на 

паралелки во ООУ „Климент 
Охридски„ с.Облешево за 

учебната 2018/2019 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на согласност за формирање 

на паралелки во ООУ „Климент 
Охридски„ с.Облешево за учебната 

2018/2019 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

29.08.2018 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.09-1725/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 41 точка 4 од 

Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/10, 

116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 
67/17)   Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 година ја 

донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  давање на согласност за 
формирање на паралелки во ООУ 

„Климент Охридски„ с.Облешево 
за учебната 2018/2019 година 

 

Член 1 
Се дава согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Климент Охридски„ с.Облешево за 

учебната 2018/2019 година врз основа 
на писмен преглед на паралелки 

изготвен од училиштето. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1714/1                      Совет на 
05.09.2018 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 (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 спроведување на 
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2018 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
спроведување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2018, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 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.09-1724/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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 

29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
спроведување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2018 
 

Член 1 
Се усвојува писмениот Извештај 

за спроведување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2018 година. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1713/1                      Совет на 
05.09.2018 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 финансиска 

конструкција за организација на 
прославата на празникот на 

општината 21ви Септември 2018 
година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 

Септември 2018 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на ден 

29.08.2018 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.09-1723/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за финансиска конструкција за 
организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 
Септември 2018 година 

 
Член 1 

Се одобруват 300.000,00 
денари (триста илјади денари) за 

организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 

Септември. 
Средствата да бидат наменети 

за:печатење на рекламен материјал, 

организација на свечена седница и 
прием на гости, организација на 

традиционално зажнејување на ориз, 
културно-уметничка програма за 

граѓаните, покривање на трошоци за 

организација на свечен коктел, 
покривање на трошоци за награди на 

дечиња наградени на литературен и 
ликовен конкурс, сместување на гости 

од странство и други непредвидени 
трошоци. 

Средствата се предвидени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 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.08-1712/1                      Совет на 
05.09.2018 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 еднократна 

финансиска помош на Бранко 
Јаневски од с. Спанчево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Бранко Јаневски од с. Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 година. 

2.Решението 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.09-1722/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 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) 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 29.08.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Бранко Јаневски од с. 

Спанчево 

 
Член 1 

 На Бранко Јаневски од 
с.Спанчево, со ЕМБГ 1911973493007, 

со постојано место на живеење  во 
с.Спанчево ул.Стефан Горгиев бр.180 

му се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 6.000.00 денари 

( шест илјади денари) како помош за 
лекување и набавка на лекарства од 

странство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 210501599695046, Тутунска 

банка. 
 

 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-1711/1                      Совет на 
05.09.2018 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 еднократна 
финансиска помош на Зоран Арсов 

од с. Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Зоран Арсов од с. Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 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.09-1721/1        Општина Чешиново-Облешево 
05.09.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
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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 29.08.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Зоран Арсов од с. 

Спанчево 
 

Член 1 

 На Зоран Арсов од с.Спанчево, 
со ЕМБГ 1102976493010, со 

постојано место на живеење  во 
с.Спанчево ул.Страшо Ербапче бб му 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 10.000.00 

денари ( десет илјади денари) како 
помош за лекување на неговата 

сопруга Гордана Арсова. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 300057022801634, 

Комерцијална банка. 
  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-1710/1                      Совет на 
05.09.2018 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 материјално-
финансиско работење на ЈПКД 

„Облешево“ за периодот 
01.04.2018-30.06.2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.04.2018-30.06.2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.08.2018 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.09-1768/1        Општина Чешиново-Облешево 
10.09.2018 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), и 
член 21, став 1, точка 31 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 
работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.04.2018-30.06.2018 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.04.2018-30.06.2018 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.08-1766/1                      Совет на 
10.09.2018 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 Заклучокот за  

неприфаќање на предлогот за  
 воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Чешиново-Облешево и 

општина Кочани 
 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 

неприфаќање на предлогот за  
воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу општина Чешиново-
Облешево и општина Кочани, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.08.2018 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.09-1769/1        Општина Чешиново-Облешево 
10.09.2018 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) 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 29.08.2018 година ја донесе 
следната: 

  
З А К Л У Ч О К 

за неприфаќање на предлогот за  
 воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Чешиново-Облешево и 
општина Кочани 

 
Член 1 

Не се прифаќа Предлогот на 
Градоначалникот за воспоставување 

на меѓуопштинска соработка помеѓу 
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општина Чешиново-Облешево и 

општина Кочани во делот на:  
-здружување на финансиски, 

материјални и/или други средства и  
-вршење на определени 

работи-гаснење пожари и 
противпожарна заштита од страна на 

ТППЕ-Кочани на подрачјето на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

 Општина Чешиново-Облешево 
нема обезбедено финансиски 

средства во Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за оваа намена. 

 Плаќањето и во иднина ќе се 

врши по извршена интервенција. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1767/1                      Совет на 
10.09.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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