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

 

Godina 14 broj 10 
^e{inovo-Oble{evo 

03.10.2018 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 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 Август 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 Август 2018, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1881/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 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 25.09.2018 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 Август 2018 
 

I 
 Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Август 2018, 

изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
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во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
  
Бр.08-1874/1                      Совет на 
26.09.2018 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  остварени 

бруто приходи од работа на 
пазарот во Облешево за месец 

Август 2018 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Август 2018, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1880/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 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 25.09.2018 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 Август 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Август 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.08-1873/1                      Совет на 
26.09.2018 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   усвојување на 
Годишната Програма за работа на  
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ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 

за учебната 2018/2019 година  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за  
усвојување на Годишната Програма 

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2018/2019 

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

седницата одржана на ден 
25.09.2018 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.09-1879/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 35 точка 5 
од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2011, 

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

10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/16 и 67/17), 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 25.09.2018 година ја донесе 
следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 
Програма за работа на  

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 

за учебната 2018/2019 година  
 

Член 1 
Се усвојува Годишната Програма 

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2018/2019 

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.08-1868/1                      Совет на 
26.09.2018 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   усвојување на 

Годишната Програма за работа на  
ООУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2018/2019 
година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Годишната Програма за 

работа на ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2018/2019 

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

седницата одржана на ден 25.09.2018 
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.09-1882/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

  
 Врз основа на член 35 точка 5 

од Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2011, 

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

10/2015, 98/2015, 145/2015, 
30/2016, 127/16 и 67/17), 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 25.09.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 
Програма за работа на  

ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2018/2019 

година  
 

Член 1 

Се усвојува Годишната 
Програма за работа на ООУ „Климент 

Охридски“ Облешево за учебната 
2018/2019 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.08-1869/1                      Совет на 
26.09.2018 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 усвојување на 

Годишниот извештај за работа на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2017/2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот извештај за 

работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за воспитната 2017/2018 

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

седницата одржана на ден 25.09.2018 
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.09-1883/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 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 и 
21/2018),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 25.09.2018 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишниот 
извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2017/2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот 
извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 
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.08-1871/1                      Совет на 
26.09.2018 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 усвојување на 

Годишната Програма за работа на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2018/2019 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на  Годишната Програма 

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за воспитната 2018/2019 

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

седницата одржана на ден 25.09.2018 

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.09-1884/1        Општина Чешиново-Облешево 

26.09.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 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 и 

21/2018), 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 29 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 25.09.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2018/2019 година 
 

Член 1 
Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 

2018/2019 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.08-1870/1                      Совет на 
26.09.2018 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 згрижување на поголем број на 

деца во воспитните групи од 
бројот на деца утврден со Закон за 

воспитната 2018/2019 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за згрижување 
на поголем број на деца во воспитните 

групи од бројот на деца утврден со 
Закон за воспитната 2018/2019 

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

седницата одржана на ден 25.09.2018 
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 член 64 точка 5 од 
Законот за заштта 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 и 
21/2018), член 36 став 1 точка 15 од 

Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 
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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 

25.09.2018 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 
згрижување на поголем број на 

деца во воспитните групи од 
бројот на деца утврден со Закон 

за воспитната 2018/2019 година 

 
Член 1 

Се дава согласност на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 

згрижување на  поголем број на деца 
во воспитните групи од бројот на 

деца утврден со Закон за воспитната 
2018/2019 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.08-1875/1                      Совет на 
26.09.2018 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 трансфер на средства 

до ЈПКД „Облешево“ за 
продолжување на работното 

ангажирање на сезонски 
работници за спроведување на 

Програмата за јавни работи на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Октомври и 
Ноември 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 
„Облешево“ за продолжување на 

работното ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 
Програмата за јавни работи на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Октомври и 

Ноември 2018 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
25.09.2018 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.09-1885/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 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), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), а во 
согласност со Програмата за јавни 
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работи на територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2018 година 
бр.08-247/1 од 06.02.2018 година 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 1/2018), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

25.09.2018 година ја донесе 
следната: 

 
ОДЛУКА 

За трансфер на средства до ЈПКД 
„Облешево“ за продолжување на 

работното ангажирање на 
сезонски работници за 

спроведување на Програмата за 

јавни работи на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Октомври и Ноември 2018 
година 

 
Член 1 

 Се одобрува трансфер на  
средства од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево до ЈПКД 
„Облешево“, за продолжување на 

работното ангажирање на 10 (десет) 
сезонски работници за  

спроведување на Програмата за 
јавни работи на територија  на 

општина Чешиново-Облешево  за 

2018 година. 
 Месечниот надоместок за 

работниците од точка 1  на овој член 
ќе биде утврден во Договорот за 

нивно времено ангажирање кој 
истите ќе го склучат со ЈПКД 

„Облешево“, а трансферот на 
средства од општината ќе биде по 

доставени месечни ситуации од 
страна на Јавното Претпријатие. 

 Месечниот надоместок за едно 
ангажирано лице ќе изнесува 

9.000,00 денари нето приход,  плус 

пресметан персонален данок и 

осигурување во случај на повреда при 
работа. 

 
Член 2 

 Работното ангажирање на 
работниците од член 1 на оваа Одлука 

е за месец Октомври и месец Ноември 
2018 година. 

 
Член 3 

Работата која ќе ја извршуваат 
работниците од член 1 на оваа Одлука 

ќе се одвива по претходно дефиниран 
неделен план за работа. 

За извршените работи ќе бидат 

доставувани месечни информации за 
видот и обемот на извршените работи. 

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи 
Договор за регулирање на 

меѓусебните права и обврски со 
ангажираните работници. 

 
Член 4 

Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево а ќе бидат исплаќани на 
сметка на Јавното Претпријатие по 

претходно доставени ситуации за 
извршени работи. 

 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-1876/1                      Совет на 
26.09.2018 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 (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 на Правилникот за 
изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација 
на работните места во ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, општина 

Чешиново-Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на согласност на 

Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места 
во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.09.2018 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.09-1886/1        Општина Чешиново-Облешево 
26.09.2018 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.23/13, 

12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 
25/2015, 150/2015, 192/2015 , 

27/2016, 163/2017 и 21/2018) 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 25.09.2018 година ја донесе 
следната: 

 

 
О Д Л У К А 

За давање на согласност на 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните 

места во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево 

Член1 

Се дава согласност на 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново бр.01-

162/1 од 08.08.2018 година, општина 

Чешиново-Облешево, донесен од 

страна на УО на ЈОУДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново. 

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.08-1872/1                      Совет на 
26.09.2018 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 
Барањето од  Црковниот одбор 

при храмот „Св.Цар Константин и 
царица Елена“ село Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето од  

Црковниот одбор при храмот „Св.Цар 
Константин и царица Елена“ село 

Соколарци, општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1923/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 
година ја донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето од  

Црковниот одбор при храмот 

„Св.Цар Константин и царица 
Елена“ село Соколарци  

 
Член 1 

 Се усвојува Барањето од 
Црковниот одбор при храмот „Св.Цар 

Константин и царица Елена“ село 
Соколарци , за материјална помош во 

набавка на градежен материјал за  
реставрациски зафати на храмот и 

тоа: 
 -Обновување на фасадата на 

храмот 
 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 
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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.08-1916/1                      Совет на 
03.10.2018 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 за 

материјална помош од Тоде 
Стоилов од с.Чешиново 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето за 
материјална помош од Тоде Стоилов 

од с.Чешиново, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1924/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 

година ја донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето за 
материјална помош од Тоде 

Стоилов од с.Чешиново 

   
Член 1 

 Се усвојува Барањето за 
материјална помош од Тоде Стоилов 

од с.Чешиново за набавка  на 
бетонски прстени ф-1000 со должина 

од 4м2 за поставување на премин 
преку јаз во м.в. Кулата КО Кучичино 

и КО Чифлик. 
 Поставувањето на истите да 

биде од страна на месното население 
по претходна согласност од 

Водостопанство Брегалница. 
 

Член 2 

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

на општина Чешиново-Облешево за 
2018 година. 
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Член 3 

За извршената работа од член 1 
на оваа Одлука, 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.08-1917/1                      Совет на 
03.10.2018 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 КМГ Спорт  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на КМГ 
Спорт, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1925/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 

година ја донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 
КМГ Спорт  

   
Член 1 

 Се усвојува Барањето на КМГ 

Спорт доо консалтинг и менаџмент , 
организатор на Ракометниот камп 

„Кирил Лазаров7“ за кофинансирање 
на надоместок за превоз на дечиња 

кои ја посетуваат ракометната школа 
во с.Облешево. 

 Средствата во вкупна вредност 
од 30.000,00 денари (триесет илјади 

денари) да се уплатат на три еднакви 
месечни рати по доставена фактура за 

извршената услуга од став 1 на овој 
член. 

 
Член 2 

Средствата од член 1 став 2 од 

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

2018 година. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.          

Бр.08-1918/1                      Совет на 
03.10.2018 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 надомест на 

трошоци за училишен оброк  

на ученикот Давид Анчов   
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
надомест на трошоци за училишен 

оброк на ученикот Давид Анчов, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.09.2018 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.09-1926/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 
година ја донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  надомест на трошоци за 

училишен оброк  

на ученикот Давид Анчов   
 

Член 1 
 Се одобруват средства до 50,00 

денари (педесет денари) од ден за 
надомест на трошоци за набавка на 

училишен оброк, за денови кога се 
посетува настава, за дете од 

социјално загрозено семејство Давид 
Анчов од село Спанчево, ученик во 

ООУ Страшо Пинџур с.Соколарци. 
 Средствата од став 1 на овој 

член да се уплаќаат месечно по 
доставена фактура од добавувачот со 

кој претходно ќе биде склучен 

Договор. 
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 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево.          

Бр.08-1919/1                      Совет на 
03.10.2018 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 надомест на 

трошоци за училишен оброк  
на ученикот Стефан Костов   

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

надомест на трошоци за училишен 
оброк на ученикот Стефан Костов, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.09.2018 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.09-1927/1        Општина Чешиново-Облешево 

03.10.2018 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 25.09.2018 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  надомест на трошоци за 

училишен оброк на ученикот 
Стефан Костов   

 
Член 1 

 Се одобруват средства до 50,00 

денари (педесет денари) од ден за 
надомест на трошоци за набавка на 

училишен оброк, за денови кога се 
посетува настава, за дете без 

родителска грижа Стефан Костов од 
село Спанчево, ученик во ООУ Страшо 

Пинџур с.Соколарци. 
 Средствата од став 1 на овој 

член да се уплаќаат месечно по 
доставена фактура од добавувачот со 

кој претходно ќе биде склучен 
Договор. 

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.08-1920/1                      Совет на 
03.10.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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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 Барањето на 

жителите од ул.Првомајска од 
с.Облешево 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Барањето на жителите 

од ул.Првомајска од с.Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 25.09.2018 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.09-1928/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 година, 

донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Барањето на 
жителите од л.Првомајска од 

с.Облешево 

 

I 
 Се усвојува Барањето на 

жителите од ул.Првомајска од 
с.Облешево. 

 -Во идната Планска 
Документација за с.Облешево да се 

предвиде отварање-пробивање на 
улицата. 

 -Општината има изготвено 
Техничка документација на ниво на 

Основен проект за фекална и 
атмосферска каналзиација за 

с.Облешево. 
 -Општината има изготвено 

Техничка документација на ниво на 

Основен проект за изградба на 
улицата Првомајска во с.Облешево 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1921/1                      Совет на 
03.10.2018 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 
Одлуката за издавање на 

Согласност за продолжување на 
постапката  за издавање на 

Решение за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, 

Помошен објект (летна кујна) 
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зграда 1 КП 5633/3  КО 

Соколарци, општина Чешиново-
Облешево, на име на Јоце 

Ѓоргиев 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за   
издавање на Согласност за 

продолжување на постапката  за 
издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен 
објект, Помошен објект (летна кујна) 

зграда 1 КП 5633/3  КО Соколарци, 
општина Чешиново-Облешево, на 

име на Јоце Ѓоргиев, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

25.09.2018 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.09-1929/1        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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) и член 11 од 

Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012, 72/2013, 44/2014, 
115/2014, 199/2014, 124/2015, 

129/2015, 217/2015, 31/2016, 

190/2019) а во согласност со 
Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 56/2011), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на ден 

25.09.2018 година ја донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
продолжување на постапката  за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 

бесправен објект, Помошен објект 
(летна кујна) зграда 1 КП 5633/3  

КО Соколарци, општина 
Чешиново-Облешево, на име на 

Јоце Ѓоргиев 

 
Член 1 

Се издава Согласност за 
продолжување на постапката за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен објект, 

Помошен објект (летна кујна), зграда 
1 КП 5633/3  КО Соколарци, општина 

Чешиново-Облешево, запишан во 
Имотен лист бр. 218 на име на 

Република Македонија, објект  
означен како ПР - зграда 1, влез 1 

стан 1,со П=29м2, приземје, влез 1, 
ПП на стан 1, со П=3м2 и земјиште 

под зграда 1 со П=37м2, прикажан во 

Геодетски елаборат за извршени 
геодетски работи за посебни намени  

дел.бр.0801-61-04/2018 од 09.03.2018 
година изработен од ДГРУ ГЕО АКСЕНТ 

ДООЕЛ Кочани. 
 Носител на правото на 

сопственост на објектот опишан во 
овој член став 1 е Јоце Ѓоргиев со 

ЕМБГ 3112966493007. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на донесување 
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и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-1922/1                      Совет на 
03.10.2018 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 

од реализација на 
самоевалуацијата на ООУ Страшо 

Пинџур с.Соколарци за период 
2016-2018 година 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот од 

реализација на самоевалуацијата на 
ООУ Страшо Пинџур с.Соколарци за 

период 2016-2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.09.2018 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.09-1879/2        Општина Чешиново-Облешево 
03.10.2018 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 25.09.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот од 

реализација на самоевалуацијата 

на ООУ Страшо Пинџур 
с.Соколарци за период 2016-2018 

година 
 

Член 1 
Се усвојување на Извештајот од 

реализација на самоевалуацијата на 
ООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци за 

период 2016-2018 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.08-1868/2                      Совет на 
03.10.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
 

 СОДРЖИНА                        Стр. 
        1.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за  

извршени работи за одржување на 
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