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

 
Godina 14 broj 12 

^e{inovo-Oble{evo 
22.11.2018 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  остварени 

бруто приходи од работа на 
пазарот во Облешево за месец 

Октомври 2018 

 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

Октомври 2018, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

15.11.2018 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.09-2242 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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 15.11.2018 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  Октомври 2018 година 

 

I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец  Октомври 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.08-2227/1                      Совет на 
21.11.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
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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 Октомври 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 Октомври 2018, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

15.11.2018 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.09-2246 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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 15.11.2018 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 Октомври 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец Октомври 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.08-2234/1                      Совет на 
21.11.2018 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 престанување со 

работа и спроведување на 

ликвидација, промена на назив на 

фирма, промена на скратен назив 

на фирма и назначување на 
ликвидатор на Меѓуопштинско 

јавно претпријатие за управување 

со отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

престанување со работа и 

спроведување на ликвидација, 
промена на назив на фирма, промена 

на скратен назив на фирма и 

назначување на ликвидатор на 

Меѓуопштинско јавно претпријатие за 
управување со отпад ДЕПОНИЈА 

ИСТОК – Штип, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
15.11.2018 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.09-2245 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на членовите 51, 

538 и 539 од Законот за трговските 

друштва („Службен весник на РМ“ бр. 

28/2004; 84/2005; 71/2006; 25/2007; 
87/2008; 17/2009; 23/2009; 42/2010; 

48/2010; 8/2011; 21/2011; 24/2011; 

166/2012; 70/2013; 119/2013; 

120/2013; 187/2013; 38/2014; 
41/2014; 138/2014; 88/2015; 

192/2015; 217/2015; 6/2016; 

30/2016; 61/2016; 64/2018; 

120/2018.), Советот на Општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на 15.11.2018 година, 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за престанување со работа и 

спроведување на ликвидација, 

промена на назив на фирма, 

промена на скратен назив на 

фирма и назначување на 

ликвидатор на 

Меѓуопштинско јавно 
претпријатие за управување со 

отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип 

 

Член 1 
Со оваа Одлука престанува со 

работа и се спроведува постапка за 

ликвидација на Меѓуопштинското 

јавно претпријатие за управување со 
отпад ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип, ул. 

„Ванчо Прке“ бр.119, Штип.  

  

Член 2 
Основниот влог во износ од 

305.900,00 денари, се враќа на 

основачите, односно на:  

– Општина Чешиново-Облешево, во 

износ од  12.600,00 денари   
– Општина Македонска Каменица, во 

износ од 14.000,00 денари   

– Општина Берово, во износ од 

23.500,00 денари  
– Општина Пехчево, во износ од  

9.300,00 денари   

– Општина Кочани, во износ од  

64.000,00 денари   
– Општина Виница, во износ од  

33.500,00 денари   

– Општина Штип, во износ од  

80.400,00 денари   

– Општина Зрновци, во износ од 
5.000,00 денари   

– Општина Делчево, во износ од 

29.500,00 денари   

– Општина Пробиштип, во износ од  
27.300,00 денари   

– Општина Карбинци, во износ од 

6.800,00 денари.   

 
Член 3 

Се менува називот на фирмата 

на Меѓуопштинското јавно 
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претпријатие за управување со отпад 

ДЕПОНИЈА ИСТОК – Штип  и гласи: 

Меѓуопштинското јавно претпријатие 
за управување со отпад ДЕПОНИЈА 

ИСТОК – Штип – во ликвидација. 

Се менува и скратениот назив 

на фирмата МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК- 
Штип и гласи: МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК 

– Штип – во ликвидација. 

 

Член 4 
 Дарко Митевски – д-р по 

менаџмент во образованието, со 

адреса на живеење на ул. „14 Јуни“ 

бр. 3 – Македонска Каменица, се 
разрешува од функцијата овластено 

лице за застапување до 

конституирање на МЈП ДЕПОНИЈА 

ИСТОК – Штип и се именува за 

ликвидатор на МЈП ДЕПОНИЈА ИСТОК 
– Штип – во ликвидација. 

 

Член 5 

 Оваа одлука влегува во сила 
осмиот ден од денот на објавувањето 

во „Службен гласник на Општина 

Чешиново-Облешево“. 

 
Бр.08-2232/1                      Совет на 
21.11.2018 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 член на 
Училишниот Одбор на  

ООУ„Климент Охридски“ 

Облешево, претставници на 

основачот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување и именување на член на 

Училишниот Одбор на  ООУ„Климент 
Охридски“ Облешево, претставници на 

основачот, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 15.11.2018 
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 
21.11.2018 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),член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015), и врз основа на член 124 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2012, 18/2011, 

42/2011, 51/2011, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 

127/2016 и 67/2017),Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 15.11.2018 

година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За разрешување и именување на 

член на Училишниот Одбор на  
ООУ„Климент Охридски“ 

Облешево, претставници на 

основачот 

 
Член 1 

Верица Иванова се разрешува 

од член на Училишниот Одбор на 

ООУ „Климент Охридски“ Облешево, 
поради вработување во 

институцијата. 

 За член на ООУ „Климент 

Охридски“ Облешево, претставник на 
основачот, се именува Николина 

Величкова од 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.08-2228/1                      Совет на 
21.11.2018 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  формирање на Совет  

за превенција од детско 
претстапништво 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

формирање на Совет за превенција од 

детско претстапништво, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

15.11.2018 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.09-2241 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 158 од 
Законот за правда на децата (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.148/2013), 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 15.11.2018 

година ја донесе следната: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Совет  
за превенција од детско 

претстапништво 

 

Член 1 

Се формира Совет за детско 
претстапништво. 

За членови на Советот се 

именуваат: 
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-Тина Петрова – претседател, 

претставник од Советот на општината 

-Румена Стојанова – член, 
претставник од Совет на Родители и 

-Марија Гицова – член, 

претставник од МТСП. 

Мандатот на членовите на 
Советот е 5 (пет) години, со право на 

повторен избор.ж 

 

Член 2 
Советот донесува годишна 

програма за својата работа и истата 

ја доставува до Советот на 

општината, на усвојување. 
Советот донесува деловник за 

својата работа, врши работи за 

следење на состојбите, покренува 

иницијативи за нивното подобрување 

и развива програми за вклучување 
на локалната заедница во превенција 

на детското престапништво и 

третманот на деца сторители на 

дејствија што со закон се предвидени 
како кривични дела и прекршоци. 

 

Член 3 

За својата работа општинските 
совети најмалку еднаш годишно го 

известуваат советот на општината и 

Државниот совет за превенција на 

детско престапништво. 

 
Член 4 

Средствата за работа на 

Советот за детска претстапништво се 

обезбедени во Буџетот на општината. 
 

Член 5 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-2229/1                      Совет на 
21.11.2018 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 

развојните програми на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2019 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на развојните програми на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година , што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.11.2018 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.09-2243 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 21б точка 2 и 

3 од Законот за буџети ( Службен 

весник на Република Македонија бр. 
64/05, 04/08, 103/08, 4/08, 103/08, 

156/09, 95/10 156/09, 95/10, 180/11, 
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171/12, 192/15 и 167/16),Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

15.11.2018 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на развојните 

програми на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2019 
година  

 

Член 1 

Се усвојуват развојните 

програми на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година 

предложен од страна на 

Градоначалникот. 

 
Член 2 

Развојните Програми од член 1 

на оваа Одлука се составен дел на 

предлог-буџетот на општината. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-2230/1                      Совет на 
21.11.2018 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 ВМРО ДПМНЕ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на финансискиот извештај  

на Коалицијата за локални избори 

2017 предводена од ВМРО ДПМНЕ, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.11.2018 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.09-2244 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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), 

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 15.11.2018 година ја 

донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансискиот 

извештај  на Коалицијата за 
локални избори 2017 предводена 

од ВМРО ДПМНЕ 

 

Член 1 
 Се усвојуват финансискиот 

извештај за приходи и расходи на 

Коалиција за локални избори 2017 

предводена од ВМРО ДПМНЕ. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 Бр.08-2231/1                      Совет на 
21.11.2018 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  избор на 

приоритетен проект за 

реализација во општина 

Чешиново-Облешево, 
 во рамки на проектот 

„Унапредување на општинското 

владеење“, финансиран од 

страна на УНДП 

 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 

реализација во општина Чешиново-
Облешево, во рамки на проектот 

„Унапредување на општинското 

владеење“, финансиран од страна на 

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

седницата одржана на ден 15.11.2018 

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.09-2249 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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 15.11.2018 година ја донесе 

следната: 

  

О Д Л У К А 
за избор на приоритетен проект за 

реализација во општина 

Чешиново-Облешево, 

 во рамки на проектот 

„Унапредување на општинското 
владеење“, финансиран од страна 

на УНДП 
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Член 1 

Во рамки на проектот 

„Унапредување на општинското 
владеење“како приоритетен проект 

за реалзизација во општина 

Чешиново-Облешево се дава 

Согласност на проектот „ Набавка на 
градежна машина – мини багер за 

чистење на одводнителните канали 

(земјени вади) во населените места 

на територија на општина Чешиново-
Облешево“. 

Член 2 

По реализација на проектот од 

член 1 на оваа Одлука, набавка на 
градежна машина – мини багер, 

истата се дава на трајно користење 

без надоместок на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности 

„Облешево“ на стопанисување и 
управување. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
Бр.08-2237/1                      Совет на 
21.11.2018 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 

постапка за јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на  

општина Чешиново-Облешево, во 

с.Соколарци (објект продавница) 

 
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 продавница), што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.11.2018 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 
21.11.2018 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), 
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 15.11.2018 

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 продавница) 
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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 

продавница, евидентиран во Имотен 
лист бр.1392 КО Соколарци и тоа: 

-КП 5764 на адреса ул.Ј.Митков 

, број на зграда 1, намена на 

посебен/заеднички дел од зграда ДП, 
со површина од 49м2 

-КП 5764 на адреса 

ул.Ј.Митков, број на зграда 1, намена 

на зграда Б1-1 (магацин) Влез 2, кат 
ПР, намена на посебен/заеднички 

дел од зграда ДП, со површина од 

45м2 

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 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.          
                                           
Бр.08-2236/1                      Совет на 
21.11.2018 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 

постапка за јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на  

општина Чешиново-Облешево, во 

с.Спанчево (објект продавница 2) 

 
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.Спанчево (објект продавница 2), што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.11.2018 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.09-2248 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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), 
член 21 став 1 точка 43, член 107 став 

1 и 109  од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

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

општина Чешиново-Облешево  на 

седницата одржана на ден 
15.11.2018 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.Спанчево (објект продавница 2) 

 

Член 1 
Да се спроведе постапка за 

јавно наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево во село Спанчево, објект 
продавница 2, со површина од 60м2, 

КО Спанчево, лоциран на КП 5794/1 

на адреса ул.М.Тито, број на зграда 

1, Кат ПР, евидентиран во Имотен 
лист 1245. 

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 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-2235/1                      Совет на 
21.11.2018 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 

постапка за јавно наддавање за 
издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на  

општина Чешиново-Облешево, во 

с.Спанчево  

(објект продавница 1) 
 

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.Спанчево (објект продавница 1), што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.11.2018 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.09-2247 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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, 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 
15.11.2018 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.Спанчево  

(објект продавница 1) 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за 

јавно наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 
сопственост на општина Чешиново-

Облешево во село Спанчево, објект 

продавница 1, со површина од 50м2, 

КО Спанчево, лоциран на КП 5794/1 

на адреса ул.М.Тито, број на зграда 
1, Кат ПР, евидентиран во Имотен 

лист 1245. 

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 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.             
 
Бр.08-2233/1                      Совет на 
21.11.2018 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 УСК „Климент 

Охридски“ Облешево и УСК 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

одобрување на финансиски 
средства за реализација на 

меѓуопштински, зонски, 

регионални и државни натпревари 

за учебната 2018/2019 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на УСК 

„Климент Охридски“ Облешево и УСК 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
одобрување на финансиски средства 

за реализација на меѓуопштински, 

зонски, регионални и државни 

натпревари за учебната 2018/2019 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
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седницата одржана на ден 

15.11.2018 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.09-2250 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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 15.11.2018 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 

УСК „Климент Охридски“ 
Облешево и УСК „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за 

одобрување на финансиски 

средства за реализација на 
меѓуопштински, зонски, 

регионални и државни 

натпревари за учебната 

2018/2019 година 
   

Член 1 

 Се усвојува Барањето на УСК 

„Климент Охридски“ Облешево и УСК 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

одобрување на финансиски средства 

за реализација на меѓуопштински, 

зонски, регионални и државни 

натпревари (годишна котизација)  за 

учебната 2018/2019 година. 
 Средствата во вкупна вредност 

од 11.200,00 денари (единаесет  

илјади и двеста денари) да се уплатат 

на сметка на Сојуз на училишен спорт 
– Кочани с/ка 200000003517697 

Стопанска банка 

 

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.08-2239/1                      Совет на 
21.11.2018 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 расход на стара 
столарија (прозори и врати) од 

објект Детска Градинка во 

с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
расход на стара столарија (прозори и 

врати) од објект Детска Градинка во 



Стр. 14 br.12                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            22.11.2018god. 

 

IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

с.Спанчево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
15.11.2018 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.09-2251 /1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 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 15.11.2018 година ја донесе 
следната: 

  

О Д Л У К А 

за расход на стара столарија 

(прозори и врати) од објект 
Детска Градинка во с.Спанчево 

 

Член 1 

Се врши расход на дотраената 
столарија (прозори и врати) од објект 

Детска Градинка во с.Спанчево. 

Истата по претходно поднесено 

Барање со Решение да се даде на 
социјално загрзоени семејства од 

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.08-2238/1                      Совет на 
21.11.2018 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  

давање на Согласност за исплата 

на средства согласно Анекс 
Договор за реализација на проект 

„Изградба на бунар за 

подобрување на водоснабдување 

во с.Спанчево со изградба на 
цевковод за поврзување на бунар 

со резервар и Изградба на улица 

Стојан Јакимов и крак 1 на истата 

улица во с.Теранци“ бр.03-1205/1 
од 30.07.2018 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за исплата на 
средства согласно Анекс Договор за 

реализација на проект „Изградба на 

бунар за подобрување на 

водоснабдување во с.Спанчево со 

изградба на цевковод за поврзување 
на бунар со резервар и Изградба на 

улица Стојан Јакимов и крак 1 на 

истата улица во с.Теранци“ бр.03-

1205/1 од 30.07.2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.11.2018 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.09-2256 /1        Општина Чешиново-Облешево 
22.11.2018 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 15.11.2018 година ја донесе 

следната: 

  

О Д Л У К А 
за давање на Согласност за 

исплата на средства согласно 

Анекс Договор за реализација на 

проект „Изградба на бунар за 
подобрување на водоснабдување 

во с.Спанчево со изградба на 

цевковод за поврзување на бунар 

со резервар и Изградба на улица 
Стојан Јакимов и крак 1 на истата 

улица во с.Теранци“ бр.03-

1205/1 од 30.07.2018 година 

 

Член 1 
Се дава Согласност за исплата 

на средства согласно Анекс Договор 

за реализација на проект „Изградба 

на бунар за подобрување на 

водоснабдување во с.Спанчево со 

изградба на цевковод за поврзување 

на бунар со резервар и Изградба на 
улица Стојан Јакимов и крак 1 на 

истата улица во с.Теранци“ бр.03-

1205/1 од 30.07.2018 година. 

 
Член 2 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-2255/1                      Совет на 
22.11.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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