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

 

Godina 14 broj 11 
^e{inovo-Oble{evo 

01.11.2018 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 усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-
30.09.2018 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-30.09.2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 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.09-2063 /1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 26.10.2018 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  
за периодот 01.01-30.09.2018 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.09.2018 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 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-2057/1                      Совет на 
29.10.2018 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 
Информацијата за  одржување на 

јавното осветлување на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 
Септември 2018 

 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Септември 2018, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 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.09-2061/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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 26.10.2018 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 Септември 
2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Септември 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.08-2058/1                      Совет на 
29.10.2018 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  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  остварени 
бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 
Септември 2018 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа на 
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пазарот во Облешево за месец 

Септември 2018, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2060/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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 26.10.2018 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 Септември 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец Септември 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.08-2059/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Извештајот за рализација на 
Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 
период 01.07-30.09.2018 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

рализација на Одлуките донесени од 
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.07-30.09.2018 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.10.2018 

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.09-2062/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 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 26.10.2018 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот за 

рализација на Одлуките донесени 

од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 

01.07-30.09.2018 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

реализација на Одлуките донесени 
од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.07-
30.09.2018 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.08-2056/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 
Програмата за зимско одржување 

на локалните патни правци и 
улици на територија на општина 

Чешиново-Облешево 2018/2019 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 
зимско одржување на локалните патни 

правци и улици на територија на 
општина Чешиново-Облешево 

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

седницата одржана на ден 26.10.2018 

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.09-2064/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 26.10.2018 

година ја донесе следната: 
 

ПРОГРАМА 
за зимско одржување на 

локалните патни правци и улици 

на територија на општина 
Чешиново-Облешево 2018/2019 
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 I.Заради непречено одвивање 

на сообраќајот на локалните патишта 
и улици во општина Чешиново-

Облешево во зимски услови, 
неопходно е донесување Програма за 

зимско одржување на локалните 
патни правци и улици на територија 

на општината, за претстојниот зимски 
период 2018/2019 година. 

 Општина Чешиново-Облешево, 
во рамките на Програмата ги опфаќа 

следните локални патни правци чие 
одржување спаѓа во надлежност на 

општината: 
 -Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Уларци 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Чешиново 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Кучичино, с.Бурилчево 

-Локален патен правец 
с.Чешиново - Соколарци (Врбица) 

-Локален патен правец 
с.Жиганци до с.Новоселани и 

с.Лепопелци 
-Локален патен правец 

Чешиново-Спанчево 
-Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Чифлик 
-Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Теранци 

-Локален патен правец 
Облешево-Спанчево 

-Локален патен правец 
Облешево-Бања 

-Локален патен правец Уларци-
Чешиново 

-Улиците во самите населени 
места. 

Патниот правец Бања-
Спанчево-Соколарци-Жиганци е 

регионален пат и зимското 
одржување е под надлежност на 

Македонија пат. 

Алтернативниот патен правец 

Бурилчево-Кучичино-Теранци исто 
така е регионален патен правец и за 

негово зимско одржување се 
надлежни Македонија пат. 

Како директен учесник во 
одржуавање на јавно-прометните 

површини на територија на општината 
ЈПКД „Облешево“ во контекст на 

припремата на Програмата за зимско 
одржување на  локалните патни 

правци и улици на територија на 
општина Чешиново-Облешево ќе 

изготви план за реализација кој што 
ќе предвидува соодветно одржување. 

 Под јавно-прометни површини се 

подразбираат површини по кои се 
движат пешаците и возилата и истите 

се оформени (со асфалт или коцка) 
кои се влезени во оваа програма за 

одржување, а неоформените улици 
(калдрма, земјени, чакал) не се 

предмет на разгледување на 
програмата и се со посебен третман во 

зависност од интересот помеѓу 
давателот и корисникот на услугата. 

Во зависност од оптеретеноста, 
местоположбата и важноста, јавно-

прометните површини се поделени во 
неколку категории и тоа: 

 

    1.Патни правци со 
првостепен приоритет за чистење 

на снег: 
Локален патен правец Теранци-

М5  
Локален патен правец с.Чифлик-

М5  
Локален патен правец  

Чешиново-М5 
Локален патен правец 

с.Кучичино и Бурилчево –М5  
Локален патен правец с. Уларци 

– М5 
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2.Вторестепен приоритет се 

определува за патните  правци 
помеѓу населени места:  

Локален патен правец  
Спанчево – Облешево 

Локален патен правец  
Облешево – Бање 

Локален патен правец 
Чешиново – Соколарци 

 
Споменатите населени места ќе 

имаат прооден излез на 
магистралниот пат  преку правецот 

Жиганци-Тркање кој е под 
одржување на Македонија пат. Со  

тоа се смета дека на овие населени 

места им е овозможена основната  
патна  комуникација. 

 
3. Патни правци од 

третостепен приоритет кои ќе 
бидат чистени само во услови на 

подебели снежни покривки и 
блокираност од високи наноси: 

Локален патен правец Жиганци 
– Новоселани – Лепопелци 
  

II.Активностите кои ќе бидат 

превземани заради непречено, 

безбедно и нормално одвивање на 

сообраќајот се следните: 

-чистење на наноси од снег, 
земја, песок и сл. 

-посипување на патиштата и 
улиците со сол и песок заради 

спречување на појава од 
голомразица и сл. 

-поставување на еластична 

ограда (браници) на опасни кривини. 
Сите активности ќе бидат 

спроведени периодично - по потреба 
во зависност од временските услови. 

 

III.Општина Чешиново-
Облешево ќе склучи Договор со ЈПКД 

„Облешево„ за зимско одржување. 
За оваа намена во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  се 
предвидени средства во износ од 

160.000,оо денари од кои за 
ангажирање на механизација за 

чистење на патиштата и улиците 
100.000,оо денари и 60.000,оо денари 

за обезбедување на сол, песок и сл. 
Средствата предвидени за зимско 

одржување можат да бидат зголемени 
доколку временските услови бидат 

неповолни и се јави дополнителна 

потреба за оспособување на 
патиштата за безбедно одвивање на 

сообраќајот на патиштата. Трошењето 
на средствата ќе биде во зависност од 

превземените активности. Плаќањето 
ќе се врши по ситуации.  

За извршената работа се 
составува работна книга којашто се 

доставува до Општина Чешиново-
Облешево за заверка од Надзорен 

орган, а потоа се доставува 
ситуацијата за извршена работа до 

Општината. 
 

Бр.08-2055/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 

Одлуката за спроведување на 
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постапка за јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на  

општина Чешиново-Облешево, во 
с.Облешево (објект ресторан) 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево, во 

с.Облешево (објект ресторан), што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 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.09-2065/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.10.2018 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), 
член 21 став 1 точка 43, член 107 

став 1 и 109  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 

26.10.2018 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
за спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево, во 
с.Облешево (објект ресторан) 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево во село 

Облешево, објект Ресторан со 
површина од 323м2, лоциран на ул. 
Маршал Тито  с.Облешево, број на 

зграда 1, влез 1 Кат ПР на  КП 5443, 
евидентиран во Имотен лист бр.53 КО 

Облешево. 
Висината на почетната месечна  

закупнина за деловниот  простор на 
јавното наддавање ќе изнесува 0,5 % 

од проценетата вредност на деловниот 
простор.  

Член 2 
Објектот да се издаде за период 

од 10 (десет) години. 
 

Член 3 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево да склучи 

Договор со најповолниот понудувач. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-2054/1                      Совет на 

29.10.2018 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. 
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бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и усвојување на 
Одлуката за спроведување на 

постапка за јавно наддавање за 
издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на  
општина Чешиново-Облешево, во 

с.Соколарци (објект земјоделска 
аптека) 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за јавно 

наддавање за издавање под закуп на 
деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево, во 
с.Соколарци (објект земјоделска 

аптека), што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2066/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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), 

член 21 став 1 точка 43, член 107 

став 1 и 109  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 26.10.2018 
година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор 

сопственост на  
општина Чешиново-Облешево, во 

с.Соколарци (објект земјоделска 
аптека) 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за јавно 

наддавање за издавање под закуп на 
деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево во село 
Соколарци, објект земјоделска аптека 

со површина од 209м2, лоциран на ул. 
К.Вранински  с.Соколарци, број на 

зграда 2, Кат ПР, на  КП 6179 дел 2, 
евидентиран во Имотен лист бр.864 

КО Соколарци. 

Висината на почетната месечна  
закупнина за деловниот  простор на 

јавното наддавање ќе изнесува 0,5 % 
од проценетата вредност на деловниот 

простор.  
Член 2 

Објектот да се издаде за период 
од 5 (пет) години. 

 
Член 3 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево да склучи 

Договор со најповолниот понудувач. 
 

Член 4 

 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.08-2053/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Извештајот  за реализација на 
Одлуката за финансиска 

конструкција за организација на 
прославата на празникот на 

општината 21ви Септември 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот  за 
реализација на Одлуката за 

финансиска конструкција за 
организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 
Септември, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

26.10.2018 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.09-2067/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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 26.10.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот  за 

реализација на Одлуката за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 

Септември 
 

Член 1 
Се усвојување писмениот 

Извештај  за реализација на Одлуката 
за финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 

Септември. 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2051/1                      Совет на 
29.10.2018 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. 
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бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Ребаланс на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 

година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Ребаланс на Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 
2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2068/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

член  21, став 1, точка 4 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 26.10.2018 година ја донесе 

следната: 
  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Ребаланс на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Ребалансот на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 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 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2052/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 

Одлуката за еднократна 
финансиска помош на Мирјанка 

Димитрова од 
 с. Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Мирјанка Димитрова од  с. Соколарци, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 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.09-2069/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 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 26.10.2018 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Мирјанка Димитрова од 

 с. Соколарци 

 
Член 1 

 На Мирјанка Димитрова од 
с.Соколарци, со ЕМБГ 

0806959498002, со постојано место 
на живеење  во с.Соколарци 

ул.Лазар Манов бб и се одобрува 
еднократна парична помош во висина 

од 5.000.00 денари ( пет илјади 
денари) како помош за социјално 

загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 200002034825293, Стопанска 

банка. 
 

 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2050/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 

Одлуката за усвојување на 
финансискиот извештај  на 

Коалицијата за локални избори 
2017 предводена од СДСМ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на финансискиот извештај  
на Коалицијата за локални избори 

2017 предводена од СДСМ, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.10.2018 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.09-2070/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.10.2018 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 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 член 

85 од Изборниот законик (Службен 
весник на Република Македонија бр. 

40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 
163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 

31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 
35/16, 97/16 и 99/16), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
26.10.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на финансискиот 

извештај  на Коалицијата за 
локални избори 2017 предводена 

од СДСМ 
 

Член 1 
 Се усвојуват финансискиот 

извештај за приходи и расходи на 
жиро сметка 300000004125834 на 

Коалиција за локални избори 2017 

предводена од СДСМ. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2049/1                      Совет на 
29.10.2018 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 усвојување на 

Одлуката за  утврдување на 
работното време на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, за 
воспитната 2018/2019 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на работното време на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, за 
воспитната 2018/2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.10.2018 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.09-2099/1        Општина Чешиново-Облешево 

31.10.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 67, став 6 од 

Законот за заштита на деца (Службен 
весник на Република Македонија 

бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 
25/15, 150/15, 27/16, 163/17 и 21/18), 

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 
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бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 година ја 

донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на работното 
време на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, за воспитната 
2018/2019 година 

 
Член 1 

Работното време на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 

2018/2019 година да започнува во 

06.30 а да завршува во 16.30 часот. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-2093/1                      Совет на 
31.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Барањето на КМГ Спорт  
за учество во натпревари 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Одлуката за 

усвојување на Барањето на КМГ Спорт 

за учество во натпревари, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2098/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.10.2018 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 26.10.2018 
година ја донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето на 

КМГ Спорт за учество во 
натпревари 

   
Член 1 

 Се усвојува Барањето на КМГ 
Спорт доо консалтинг и менаџмент , 

организатор на Ракометниот камп 
„Кирил Лазаров7“ за кофинансирање 

на надоместок за учество во 

натпревари. 
 Средствата во вкупна вредност 

од 30.000,00 денари (триесет илјади 
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денари) да се уплатат по доставени 

покани за учество во натпревари. 
Член 2 

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

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година. 

 
Член 3 

Со донесување на оваа Одлука, 
Одлуката за усвојување на Барањето 

на КМГ Спорт бр.08-1918/1 од 
03.10.2018 година (Службен весник 

на Република Македонија 
бр.10/2018) престанува да важи. 

 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     

Бр.08-2094/1                      Совет на 

31.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за усвојување на 

Барањето за материјална помош  
на Ило и Тони Ваневски од 

с.Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето за 
материјална помош на Ило и Тони 

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

донесе на седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2097/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.10.2018 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 26.10.2018 

година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето за 

материјална помош  
на Ило и Тони Ваневски од 

с.Облешево 
   

Член 1 

Се усвојува Барањето за 
материјална помош на Ило Ваневски и 

Тони Ваневски од с.Облешево за 
набавка на градежен материјал, 50 

(педесет) вреки цемент, како помош 
за социјално загрозено семејство, за 
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изградба плоча на нивната куќа во 

с.Облешево. 
Барателите се должни да 

достават доказ за употребениот 
градежен материјал, во спротивно се 

должни да ги вратат искористените 
средства. 

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.08-2092/1                      Совет на 
31.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за разрешување и  

именување на членови на 
Одборот за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
разрешување и  именување на 

членови на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 

на ЈПКД „Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.10.2018 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.09-2096/1        Општина Чешиново-Облешево 

31.10.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 
член 21, став 1, точка 28 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), а во 
согласност со член 26  од Законот за 

јавни претпријатија (Службен весник 

на Република Македонија бр. 38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/10, 6/12 и 
119/13),Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.10.2018 година ја 

донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и  именување на 
членови на Одборот за контрола 

на материјално-финансиското 
работење на ЈПКД „Облешево“ 

 

Член 1 
Поради неприсуство на седници 

на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 
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на ЈПКД „Облешево“ се разрешуват 

следните членови: 
1.Тања Постолова од Чешиново 

и 
2.Сања Велкова од Бања 

 
Член 2 

За членови на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“ се именуваат: 

1.Марија Коцева од Чешиново и 
2.Емилија Герасимова од 

Спанчево. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2091/1                      Совет на 
31.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за еднократна 

финансиска помош – 

спонзорство, на БК „Спартак“ од 
Кочани 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош – 
спонзорство, на БК „Спартак“ од 

Кочани, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.10.2018 
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.09-2100/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.10.2018 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 26.10.2018 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
– спонзорство,  на БК „Спартак“ од 

Кочани 
 

Член 1 
 На БК „Спартак“ од Кочани со 

ЕДБ 4013994107517, да се исплатат 
6.000,00 денари (шест илјади денари) 

како помош за организација на 
турнирот „Легенди Спартак“ што ќе се 

одржи на ден 24.11.2018 година во 
Кочани, на кој турнир учество ќе 

земат и борачи од општина Чешиново-

Облешево. 
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Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 200000092093053, Стопанска 

банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2095/1                      Совет на 

29.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за испалата на 

финансиски средства за учество 
на Меѓународен турнир во 

стрелаштво 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за  

испалата на финансиски средства за 
учество на Меѓународен турнир во 

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

седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2103/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.10.2018 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 26.10.2018 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За испалата на финансиски 

средства за учество на 

Меѓународен турнир во 
стрелаштво 

 
Член 1 

 Да се исплатат 12.000,00 денари 
(дванаесет илјади денари) на Д.Т.АС-

ТО ДООЕЛ Струмица со ЕДБ 
4027991113762 како финансиска 

помош за учество на Меѓународен 
турнир во стрелаштво во Петрич, 

Република Бугарија, за лицата 
Далибор Данилов со ЕМБГ 

1303979493009, Филип Јосев со ЕМБГ 
1303000493003 и Даниел Коцев со 

ЕМБГ 1807983493003, жители на 

општина Чешиново-Облешево, 
учесници на турнирот во дисциплина 

ТРАП . 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 240110001557213, Уни банка. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-2101/1                      Совет на 
31.10.2018 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 усвојување на 

Одлуката за предавање на 
стопанисување и управување на 

објект „Бунар за подобрување на 
водоснабдувањето во с.Спанчево 

и цевковод за поврзување со 
резервоарот“ на ЈПКД 

„Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
предавање на стопанисување и 

управување на објект „Бунар за 

подобрување на водоснабдувањето 
во с.Спанчево и цевковод за 

поврзување со резервоарот“ на ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

26.10.2018 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.09-2104/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.10.2018 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 26.10.2018 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За предавање на стопанисување и 
управување на објект „Бунар за 

подобрување на 
водоснабдувањето во с.Спанчево и 

цевковод за поврзување со 

резервоарот“ на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
Објектот „Бунар за подобрување 

на водоснабдувањето во с.Спанчево и 
цевковод за поврзување со 

резервоарот“ се предава на 
стопанисување и управување на 

Јавното Претпријатие за Комунални 
Дејности „Облешево“. 

Условите под кои објектот од 
став 1 на овој член се предава на 

стопанисување и управување на ЈПКД 
„Облешево“ подетално ќе бидат 

опишани во Договорот склучен помеѓу 

општината и ЈПКД „Облешево“. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-2102/1                      Совет на 
31.10.2018 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 усвојување на 
Одлуката за одземање на 

корисничко право 

на ОУ „Боро Спанчевски 
Ловџијата“ с.Чешиново  

  
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одземање на корисничко право на ОУ 
„Боро Спанчевски Ловџијата“ 

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

седницата одржана на ден 
26.10.2018 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.09-2113/1        Општина Чешиново-Облешево 
01.11.2018 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 26.10.2018 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За одземање на корисничко право 

на ОУ „Боро Спанчевски 

Ловџијата“ с.Чешиново  
  

Член 1 
Се одзема корисничкото право 

на ОУ „Боро Спанчевски Ловџијата“ 
с.Чешиново. 

Во Имотен лист бр.211 за КО 
Чешиново во дел Г12 – Ограничувања 

и прибележувања, како корисник на 
имотот- објектот училишна зграда во 

с.Чешиново, ОУ „Боро Спанчевски 
Ловџијата“ с.Чешиново да се избрише 

од причини што ОУ „Боро Спанчевски 
Ловџијата“ како посебен правен 

субјект не постои. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-2112/1                      Совет на 
01.11.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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