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

 
Godina 15 broj 1 

^e{inovo-Oble{evo 
01.02.2019 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 Декември 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 Декември 2018, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2019 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.09-233/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 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 Декември 2018 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација извршени работи за 

одржување на јавното осветлување на 
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Декември 2018, 

изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 
II 



Стр. 2 br.1                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            01.02.2019god. 

 

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

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-227/1                      Совет на 
30.01.2019 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 

Декември 2018   

 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

Декември 2018, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-231/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 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 Декември 2018  

 

I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Декември 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.08-226/1                      Совет на 
30.01.2019 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  



Стр. 3 br.1                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            01.02.2019god. 

 

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

Одлуката за  утврдување на 

висина на вредност на бодот за 

пресметување на платите на 
вработените во Јавното 

Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево, 

за 2019 година 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

утврдување на висина на вредност на 

бодот за пресметување на платите на 
вработените во Јавното Претпријатие 

за Комунални Дејности „Облешево“, 

Облешево, за 2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-234/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа член 88 точка 3 од 

Законот за административни 
службеници (Службен весник на 

Република Македонија бр.27/2014, 

199/2014, 48/2015, 154/2015, 

5/2016, 142/2016 и 11/2018), 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 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на висина на 

вредност на бодот за 

пресметување на платите на 
вработените во Јавното 

Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево, 

за 2019 година 
 

Член 1 

Вредноста на бодот за 

пресметување на плати на јавните 
службеници вработени во ЈПКД 

„Облешево“ за 2019 година се 

утврдува на 48,6 денари за еден бод, 

по предлог на директорот на ЈПКД 

„Облешево“. 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-228/1                      Совет на 
30.01.2019 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  одобрување на 

финансиски средства за надомест 
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

на патни трошоци за превоз на 

Милена Нисова од с.Чифлик до и 

од Дневниот центар за лица со 
ментална и телесна попреченост 

во Виница 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 
одобрување на финансиски средства 

за надомест на патни трошоци за 

превоз на Милена Нисова од 

с.Чифлик до и од Дневниот центар за 
лица со ментална и телесна 

попреченост во Виница, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2019 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.09-235/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 година ја 
донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 
средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Милена 

Нисова од с.Чифлик до и од 

Дневниот центар за лица со 
ментална и телесна попреченост 

во Виница 

 

Член 1 
Се одобруват по 6.000,00 денари 

(шест илјади денари) месечно во текот 

на 2019 година за превоз на Милена 

Нисова од с.Чифлик до и од Дневниот 
центар за лица со ментална и телесна 

попреченост во Виница. 

Средствата да се исплаќаат 

месечно во текот на 2019 година, 
вклучувајки го и месец јануари. 

 

Член 2 

 Средствата да се исплаќаат на 

сметка на нејзиниот татко Зоран Нисов 
од Чифлик ЕМБГ 1006975493026, 

с/ка210501605282343 Тутунска банка. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-229/1                      Совет на 
30.01.2019 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  
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Одлуката за  одобрување на 

финансиски средства за надомест 

на патни трошоци за превоз на 
Мишо Гацов од с.Жиганци до и од 

Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 

во Виница 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

одобрување на финансиски средства 

за надомест на патни трошоци за 
превоз на Мишо Гацов од с.Жиганци 

до и од Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост во 

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

седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-236/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 година ја 

донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 

средства за надомест на патни 
трошоци за превоз на Мишо Гацов 

од с.Жиганци до и од Дневниот 

центар за лица со ментална и 

телесна попреченост во Виница 
 

Член 1 

Се одобруват по 6.000,00 денари 

(шест илјади денари) месечно во текот 
на 2019 година  за превоз на Мишо 

Гацов од с.Жиганци до и од Дневниот 

центар за лица со ментална и телесна 

попреченост во Виница. 
Средствата да се исплаќаат 

месечно во текот на 2019 година, 

вклучувајки го и месец јануари. 

Средствата ќе започнат да се 

исплатуваат откако истите ќе достават 
доказ дека детето го посетува 

Дневниот центар во Виница. 

 

Член 2 
 Средствата да се исплаќаат на 

сметка на неговата мајка Тања Гацова 

од Жиганци ЕМБГ 0712984498004, 

с/ка 240137016183992 Уни банка. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-230/1                      Совет на 
30.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  усвојување на 

Извештајот за  извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

31.12.2018 година 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за  

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.12.2018 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-237/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за  

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  
за периодот 01.01-31.12.2018 

година 

 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.12.2018 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.08-221/1                      Совет на 
29.01.2019 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 извршениот попис 

на основните средства и ситен 
инвентар сопственост на општина 

Чешиново-Облешево за 2018 

година  

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот од 

извршениот попис на основните 

средства и ситен инвентар сопственост 
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на општина Чешиново-Облешево за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-238/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1 и 
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 ден 28.01.2019 година 
ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот од 
извршениот попис на основните 

средства и ситен инвентар 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево за 2018 
година  

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот од 
извршениот годишен попис на 

основните средства и ситниот 

инвентар сопственост на  општина 

Чешиново-Облешево со состојба на 

ден 31.12.2018 година. 
 

 

 

 
Член 2 

Поради нефункционалност и 

дотраеност да се отпише следниот 

инвентар: 
1.Принтер  Xerox, шифра 0229 

2.Фотелја, шифра 0254 

3.Фотелја, шифра 0255 

4.Фотелја, шифра 0088 
5.Стол, шифра 0344, 

6.Стол, шифра 0111 

7.Рафт дрвен (архивски), шифра 

0668 
8. Рафт дрвен (архивски), шифра 

0669 

9.Фотоапарат, шифра 0169 

 

Член 3 
Нефункционалниот и дотраениот 

инвентар од член 2 на оваа Одлука да 

се однесе отпад, а електонскиот 

инвентар да се однесе на отпад за 
електонски материјал. 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-222/1                      Совет на 
29.01.2019 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 
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за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  еднократна 

финансиска помош на  Блашка 
Арсова од с.Облешево 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Блашка Арсова од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-239/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Блашка Арсова од 
с.Облешево 

 

Член 1 

 На Блашка Арсова  од 

с.Облешево со ЕМБГ 2803951498001,  
со постојано место на живеење во 

с.Облешево ул. Роза Петрова 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 300057043977510, 

Комерцијална банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-223/1                      Совет на 
29.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  еднократна 

финансиска помош на  Зоки Арсов 

од с.Спанчево 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  

Зоки Арсов од с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 28.01.2019 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.09-240/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 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 28.01.2019 година донесе: 

 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Зоки Арсов од 

с.Спанчево  

 
Член 1 

 На Зоки Арсов  од с.Спанчево 

со ЕМБГ 1102976493010,  со 

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

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 10.000.00 

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

сопруга Гордана Арсова, која 

боледува од малигна неоплазма на 

колонот. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на 300057022801634 

Комерцијална  банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-224/1                      Совет на 
29.01.2019 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  утврдување на 

вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 
државните службеници во 2019 

година, вработени во општина 

Чешиново-Облешево 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 

државните службеници во 2019 
година, вработени во општина 

Чешиново-Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-241/1        Општина Чешиново-Облешево 
30.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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Врз основа на чл. 85 - 88 од 

Законот за административни 
службеници (Службен весник на 

Република Македонија бр. 27/2014, 

199/2014, 48/2015, 154/2015,  5/2016, 

142/2016 и 11/2018) и Одлуката на 
Владата на Република Македонија за 

утврдување на вредност на бодот за 

пресметување на платите на 

државните службеници за 2019 година 
бр. 44-11638/1-18 од 08.01.2019 

година (Сл. весник на РМ бр. 4/19), 

Советот на општина Чешиново – 

Облешево седницата одржана на ден 
28.01.2019 година ја  донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на 

платите на државните 

службеници во 2019 година, 

вработени во општина Чешиново-
Облешево 

 

Член 1 

Вредноста на бодот за 
пресметување на платите на 

државните службеници во општина 

Чешиново-Облешево за периодот од 

01.01.2019 година до 31.08.2019 

година изнесува 77,24 денари, а за 
периодот од 01.09.2019 година до 

31.12.2019 година изнесува 81,10 

денари. 

Член 2 
Оваа Одлука ќе започне да се 

применува почнувајки со 

пресметувањето на платата за месец 

Јануари 2019 година. 
 

Член 3 

Со усвојување на оваа Одлука 

престанува да важи „Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 
пресметување на платите на 

државните службеници во 2019 

година“ бр. 08-2594/1 од 26.12.2018 

година (Службен весник на Република 
Македонија бр.14/2018). 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе биде објавена во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-220/1                      Совет на 
29.01.2019 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 

Програмата за јавни работи на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Програмата за 

јавни работи на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 2019 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 28.01.2019 

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.09-274/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 21 став 1 

точка 11 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 

28.01.2019 година ја донесе 

следната: 
 

ПРОГРАМА  

ЗА ЈАВНИ РАБОТИ НА 

ТЕРИТОРИЈА  
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-

ОБЛЕШЕВО 

 ЗА 2019 ГОДИНА 

 

I. Вовед 
Општина Чешиново-Облешево се 

наоѓа во најнискиот рамничарски 

предел од Кочанско Поле, во 

средното сливно подрачје на река 
Брегалница. Зафаќа простор од 133,5 

км2. Општината зазема средишна 

позиција помеѓу поголемите градски 

општини Кочани, Штип и Пробиштип. 
Преку главната сообраќајница Штип-

Кочани-Делчево, општината се 

поврзува со Република Бугарија. 

Општинскиот центар е с.Облешево 
а во склоп на општината се и 

следните населени места: Чешиново, 

Чифлик, Соколарци, Спанчево, 

Теранци, Жиганци, Бања, Кучичино, 

Бурилчево, Уларци, Новоселани, 

Лепопелци и Врбица. Општината брои 

7.490 жители (попис 2002 година) од 

кои 45,6 % се активно население. Во 
општината претежно живее 

македонско население со сосема мал 

процент на влашко население. 

Густината на населението изнесува 
49,7 жители на 1км2.  

 

II. Што предвидува програмата 

Работите од јавен интерес во 
Општина Чешиново-Облешево ги 

врши Јавното Претпријатие за 

Комунални Дејности „Облешево“ со 

седиште во с.Облешево. 
 Во овие работи спаѓаат: 

 Собирање, транспортирање и 

депонирање на комунален 

цврст отпад од населението 

на уредени депонии; 

 Одржување на јавна чистота 

во општината, под што се 

подразбира чистење (миење и 

метење) на јавни и 

сообраќајни површини, 

одржување на пешачки 

патеки, детски игралишта, 

отворени одводни канали, 

како и чистење на снегот во 

зимски уаслови; 

 Одржување и користење на 

паркови, зеленило, водни и 

рекреативни површини, под 

што се подразбира подигање, 

одржување и користење на 

зелени површини, садење на 

ниска и висока вегетација и 

слично; 
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 Одржување на улична 

сообраќајна сигнализација и 

други инфраструктурни 

објекти од локално значење, 

под што се подразбира 

нивно редовно инвестиционо 

и зимско одржување; 

 Одржување на јавно 

осветлување, под што се 

подразбира промена на 

прегорени сијалици и 

слично; 

 Одржување  на сточниот и 

зелениот пазар во 

Облешево; 

 Сечење и складирање на 

огревно дрво на јавни и 

сообраќајни површини; 

 Одржување на гробиштата 

во сите населени места; 

 Водоснабдување; 

 Одведување и пречистување 

на отпадни води, под што се 

подразбира прифаќање на 

отпадни води од куќниот 

приклучок на дворната 

канализациона мрежа, 

одведување со улична 

канализациона мрежа, 

пречистување и испуштање 

во реципиенд, како и 

чистење на септички јами. 

 

Работите кои се планираат да 

бидат реализирани со Програмата за 

јавни работи се следните: 
 Одржување на локалните 

патишта и дел од 

Магистралниот пат А3 кој 

поминува низ с.Облешево 

 Одржување на паркови и 

зеленило 

 Одржување, чистење на 

пазарот 

 Чистење на постоечки 

депонии 

 Одржување, чистење на 

гробиштата во сите 

населени места на 

територија на општината 

 Уредување на просторот на 

и околу селските 

игралишта 

 Уредување на јавни 

површини  

Бројот на лица кои се планира да 
бидат ангажирани со програмата е 10 

лица. 

Се работи за лица со завршено 

основно и средно образование, лица 

од социјално загрозени семејства. 
 

 1.Одржување на локалните 

патишта, дел од магистралниот 

пат М5 кој поминува низ 
с.Облешево и улиците во самите 

населени места 
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 На територија на општина 

Чешиново-Облешево има 10 локални 

патишта со вкупна должина од 27,1 
км. 

 На самиот почеток на работните 

активности се планира да започнат 

со санација на банкините на 
локалните патишта. Истите се 

обраснати со трева и грмушки за што 

е потребно нивно косење и 

кастрење. 
 Со проектот е предвидено и 

уредување на улиците во самите 

населени места 

 Со извршување на овие работи 
ќе се подобри движењето на 

пешаците и возилата и тоа со 

подобрување на прегледноста и 

безбедноста на сообраќајот како и 

при влез и излез на земјоделски 
машини во и од нивите. 

 Со започнување на 

земјоделските работи се зголемува 

фреквенцијата на луѓе и земјоделски 
машини по патиштата. 

 Пешаците до своите ниви 

пристигнуваат движејки се по 

банкините на локалните патишта 
(скоро сите локални патишта 

граничат со ниви на кои претежно 

има засеано ориз и засадени 

градинарски култури) 

Се предвидува и: 
 Рамнење на банкините 

оштетени од атмосферски 

влијанија 

 ќе се изврши и вадење на 

оштетените и 

поставување нови 

сообраќајни знаци 

 поправка на заштитана-

еластична ограда на 

локалните патишта 

 санирање на поголеми 

дупки на локалните 

патишта 

 санирање на поголеми 

дупки на улиците во 

самите населени места 

 

2.Одржување на паркови и 
зеленило 

 Во општина Чешиново-Облешево 

парково зеленило има во две 

населени места и тоа во Облешево и 

Чешиново. 
Во Облешево има простор уреден во 

парк со површина од 5000 м2. Паркот 

е од затворен тип ограден со бетон на 

кој има ставено и дополнителна 
железна ограда во должина од 150м 

која граничи со пазарот. 

На границите на пазарот има 

поставено иста таква ограда-со иста 
должина. 

Од источната страна должината на 

оградата изнесува 110м. 

Со проектот: 
 ќе се изврши фарбање на 

клупи  

 фарбање на корпи за 

отпадоци 

 косење на трева и 

наводнување 

 засадување на цвеќиња во 

тревникот 
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 засадување на цвеќиња 

во бетонски саксии 

 кастрење на декоративни, 

зимзелени, нискорастечки 

дрвца засадени во 

внатрешноста на 

фонтаната која се наоѓа 

во средина на паркот 

 поправка и фарбање на 

заштитна ограда 

 засадување нови садници 

 наводнување и кастрење 

на садниците 

 прскање и дезинфекција 

на садници заради 

заштита од болести и 

инсекти 

 поправка и одржување на 

детско игралиште кои се 

во склоп на паркот 

 фарбање на канделабрите 

и замена на прегорени 

сијалици 

 Се предвидува и 

уредување на зелени 

површини во другите 

населени места. 

Во Чешиново има новоизграден 

парк кој се наоѓа во непосредна 

близина на културниот дом во 
селото. 

Паркот е уреден со неколку 

содржини меѓу кои летна сцена, голф 

терен, летниковци, забавен детски 

парк и др.  

Со проектот е предвидено 
одржување на сите овие површини 

како и ставање во функција на 

фонтаната во паркот. 

 
3.Одржување на пазарот  

Пазарот е лоциран во с.Облешево. 

Истиот се простира на површина од 

1000 м2. 
Со проектот се предвидува 

 Реконструкција на оштетени 

врати и оштетена заштитна 

ограда (заварување, фарбање) 

 Замена на скината метална 

мрежа, која го оделува зелениот 

од сточниот пазар; 

 Рекострукција на поилки за 

стоката во пазарот; 

 Поправка и фарбање на тезгите 

 Окопување на дрвца (кастрење 

и полевање) 

Површината на пазарот е 

земјена така што постојат 
вдлабнатини кои при врнежи се 

полнат со вода и со тоа се спречува 

максималното искористување на 

просторот на пазарот поради 
неможноста на тие места да се 

постават подвижни тезги, како и да се 

сместат возила со приколки со 

стока.Со проектот тие вдлабнатини ќе 

се пополнат со песок-чакал, ќе се 
изврши рамнење и правилно 

распоредување. 

 

4.Чистење на постоечки 
депонии 

 Во општина Чешиново-Облешево  

има четири постоечки депонии и тоа 

во близина на с.Облешево, 
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с.Чешиново, с.Бања и на тромеѓето 

помеѓу селата Чифлик, Кучичино и 

Теранци. 
 Во периодиот предвиден со 

Проектот, вработените во ЈПКД 

заедно со лицата кои ќе бидат 

ангажирани преку проектот за јавни 
работи ќе вршат собирање на 

расфрланиот смет околу депониите и 

нивно лоцирање на местото каде е 

предвидена самата депонија. Исто 
така ќе бидат исчистени и самите 

населени места од сметот кој е 

расфрлан по улиците. 

 Со тоа ќе се придонесе кон 
спречување и намалување на 

штетните влијанија на отпадот и на 

депониите врз животната средина и 

врз животот и здравјето на самото 

население. 
Со програмата е предвидено и 

поправка на заштитната ограда на 

депонијата Буќески дол на места 

каде таа е оштетена. 
 

5.Чистење и одржување на 

гробиштата 

Со Програма за одржување на 
гробиштата, донесена од Советот на 

општина Чешиново-Облешево 

предвидени се активности кои ЈПКД 

треба да ги спроведе за одржување 

на гробиштата. Поради малиот број 
на вработени, ЈПКД не може да 

одговори на обврските предвидени 

во Програмата. 

Со проектот: 
 Ќе се изврши косење на 

тревата во гробиштата во 

сите населени места во 

општината 

 Ќе се изврши уредување на 

стазите во гробиштата 

 Ќе се поправи заштитната 

ограда околу гробиштата 

6.Уредување на просторот на и 

околу селските игралишта 
Во сите населени места на 

територија на општината постојат 

селски игралишта. Истите се доста 

оштетени (исушена или обрасната 
трева, искината ограда, оштетени 

стативи, вдлабнатини-дупки на 

теренот и сл.) 

Со проектот се предвидува 

санирање на сите горе наведени 
работи. 

 

7.Уредување на јавни 

површини во општината 
Под јавни површини во општината 

ги ставивме уредување на училишните 

дворови (косење на трева, 

засадување на цвеќиња и сл.), 
уредување на дворот на општинските 

згради и уредување на дворот на 

Јавното Претпријатие. 

 
- План за одржливост и рок 

на реализација на 

програмата 

ЈПКД „Облешево“ ќе биде 

надлежно околу одржливоста на 

резултатите постигнати со програмата. 
Работите од јавен интерес се 

надлежност на јавното претпријатие. 

Рокот на реализација на оваа 

Програма е предвиден во текот на 
целата календарска година, во 

зависност од потребите. 

  

- Финансирање 
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Финансирањето по основ на оваа 

Програма ќе биде од Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево. 
Во Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година  

предвидени се средства во износ од  

750.000,00 денари за оваа намена. 
Средствата ќе бидат исплаќани 

како трансфер до ЈПКД “Облешево“ 

кои ќе бидат одговорни за 

спроведување на Програмата. 
ЈПКД „Облешево“ ќе доставува 

извештаи до општината во врска со 

спроведување на Програмата. 

 
Програмата влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-265/1                      Совет на 
31.01.2019 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 

работно ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 
Програмата за јавни работи на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ за работно ангажирање на 
сезонски работници за спроведување 

на Програмата за јавни работи на 

територија на општина Чешиново-

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

седницата одржана на ден 28.01.2019 

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.09-273/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

 
 

ОДЛУКА 

За трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ за работно 
ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 

Програмата за јавни работи на 

територија на општина Чешиново-

Облешево 
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Член 1 

 Се одобрува трансфер на  

средства од Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево до ЈПКД 

„Облешево“, за работно ангажирање 

на сезонски работници за  

спроведување на Програмата јавни 
работи на територија  на општина 

Чешиново-Облешево  за 2019 година 

и тоа: 

 1.Работно ангажирање на 
сезонски работници – општи 

работници, 10 извршители. 

 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 ќе трае во зависност од 
потребите за извршување на јавни 

работи, најмалку 1 (еден) месец но 

не повеќе од 6 (шест) месеци. 

 
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.08-264/1                      Совет на 
31.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за еднократна 

финансиска и материјална помош 

за организација на прославата за 

празникот св.Трифун во 
с.Кучичино, 2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска и материјална 
помош за организација на прославата 
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за празникот св.Трифун во 

с.Кучичино, 2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-272/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 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 28.01.2019 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска и 
материјална помош за 

организација на прославата за 

празникот св.Трифун во 

с.Кучичино, 2019 година 
 

Член 1 

 За организација на прославата 

за празникот св.Трифун во 
с.Кучичино, а врз основа на 

поднесено писмено Барање од страна 

на Организациониот одбор на Месна 

Заедница Кучичино, им се одобрува 

еднократна материјална помош во 
набавка на еден  ЛЦД телевизор, 

како помош за лотаријата 

организирана од страна на Месната 

Заедница со вредност до 10.000,00 
денари (десет илјади денари). 

 

Член 2 

Се задолжува ЈПКД „Облешево“ 
да го оспособи санитарниот чвор во 

зградата на Ресторанот во Кучичино 

до денот на одржување на 

манифестацијата по повод прославата 
на Св.Трифун. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-263/1                      Совет на 
31.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

      
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 

период 01.10-31.12.2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.10-31.12.2019 
година, што Советот на општина 
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Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-271/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

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

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките 
донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 

01.10-31.12.2019 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.10-

31.12.2019 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.08-262/1                      Совет на 
31.01.2019 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 висина на тарифа за 

истакнување на реклама, објава и 

огласи на јавни места 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 
висина на тарифа за истакнување на 

реклама, објава и огласи на јавни 

места, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 28.01.2019 

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.09-270/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 2, член 3 и 

член 20 од Законот за комунални 

такси (Службен весник на Република 
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Македонија бр.61/2004, 92/2007, 

123/2012, 154/2015 и 192/2015), а 

во согласност со член 3 став 1 точка 

4 од истиот Закон, Тарифен број 4, 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

 

О Д Л У К А 

за висина на тарифа за 

истакнување на реклама, објава 

и огласи на јавни места 
 

Член 1 

За истакнување на реклама, 

објава и огласи на јавни места се 
плаќа комунална такса и тоа: 

- До 7 (седум) дена 

..............800,00 денари 

(осумстотини денари); 

- До 30 (триесет) 

дена.................1.300,00 

денари (илјада и триста 

денари); 

- До 1 (една) година 

................1.600,00 денари 

(илјада и шестотини 

денари). 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-261/1                      Совет на 
31.01.2019 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 доискористување на 

финансиски средства 

 од под-проектот „Изградба на 
улици во општина Чешиново-

Облешево“ 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 
доискористување на финансиски 

средства од под-проектот „Изградба 

на улици во општина Чешиново-

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

седницата одржана на ден 28.01.2019 

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.09-269/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 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 44 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 



Стр. 21 br.1                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            01.02.2019god. 

 

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

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

 
О Д Л У К А 

За доискористување на 

финансиски средства 

 од под-проектот  
„Изградба на улици во општина 

Чешиново-Облешево“ 

 

Член 1 
Се дава согласност за 

доискористување на финансиски 

средства од  под – проект „Изградба 

на улици во општина Чешиново-

Облешево“ по основ на Договор за 
ИПА/Грант за подобрување на 

рурална инфраструктура со бр. MSIP-

IPA-NCB-085-18  склучен помеѓу 

Министерството за финансии и 
општина Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

Финансиските средства ќе 
бидат наменети за изградба на 

следните улици: 

1. Крак на улица „Ване Златев“ 

во с.Жиганци, со должина од 

53,00м.; 
2. Крак на улица „Маршал Тито“ 

во с.Соколарци со должина од 

128,82м.; 

3. улица „Ристо Соколов“ во 
с.Кучичино со должина од 315,68м.; 

4. улица „Маршал Тито“ крак 1 

со должина од 156,00м. и улица 

„Маршал Тито“ крак 2 со должина од 
231,00м. Во с.Чифлик; 

5. улица „Гиго Крстев“ крак 1 

со должина од 118,00м. и улица 

„Гиго Крстев“ крак 2 со должина од 

103,00м. Во с.Бурилчево. 

 
Член 3 

Финансиските средства во износ 

од 9.907.397,00 денари (девет 

милиони, деветстотини и седум 
илјади, триста деведесет и седум 

денари) кои не се во целост 

искористени, да бидат наменети за 

изградба на улиците од член 1 на оваа 
Одлука. 

 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-260/1                      Совет на 
31.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за еднократна 

финансиска помош на 

  Дејан Најдоски од Прилеп 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  

Дејан Најдоски од Прилеп, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-268/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 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 28.01.2019 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на   Дејан Најдоски од 

Прилеп 

 
Член 1 

 На Дејан Најдоски  од Прилеп 

со постојано место на живеење во 

Прилеп, ул.Борка Стеваноски бр.21, 
со ЕМБГ 2609012440008 му се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 

лекување во Република Турција 
(пресадување на матични клетки). 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

донаторска  сметка 240287109723364, 

Уни банка. 
 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.08-259/1                      Совет на 
31.01.2019 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 

Програмата за работа во областа 

на располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 
Република Македонија на 

подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 

 

1.Ја  прогласувам Програмата за 
работа во областа на располагањето 

со градежно земјиште во сопственост 

на Република Македонија на 

подрачјето на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2019 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.09-268/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 99 од 
Законот за градежно земјиште 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.15/2015,  98/2015, 

193/2015, 226/2015, 31/2016, 
142/2016 и 190/2016), Советот на 

Општина Чешиново-Облешево,на 

седницата одржана на ден 

28.01.2019 година, донесе: 
 

 

ПРОГРАМА 

ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА 

РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА 

ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 
 ЗА 2019 ГОДИНА 

 

ВОВЕД: 

Општ дел  
Со Законот за градежно 

земјиште (Сл.весник на Република 

Македонија бр. 15/2015,  98/2015, 

193/2015, 226/2015, 31/2016, 
142/2016 и 190/2016 ), градежното 

земјиште може да биде во 

сопственост на Република 

Македонија, општините, општините 

во градот Скопје и градот Скопје, 

домашни и странски правни и физички 

лица. 

 Сопственоста на градежното 
земјиште создава права и обврски. 

Сопственоста на градежното земјиште 

вклучува и право на градење на 

земјиштето. Одлука за стекнување на 
сопственост на градежното земјиште 

за општините, општините во градот 

Скопје и градот Скопје донесува 

Советот. 
 Сопственоста на општините им 

ги овозможува следните права: на 

градење, користење, пренесување на 

правото на градење на други лица и 
отуѓување на градежното земјиште.  

 Со градежното земјиште 

сопственост на Република Македонија 

управува Владата на Република 

Македонија.  
 Градежното земјиште наменето 

за општа употреба можат да го 

користат сите правни и физички лица, 

општините, општините во градот 
Скопје и градот Скопје. Правото на 

користење Владата на Република 

Македонија може да го пренесе на 

општините. 
 Сопственоста на градежното 

земјиште ја опфаќа неговата 

површина и се она што е со него 

трајно поврзано, а се наоѓа над или 

под површината.  
 Градежното земјиште е добро од 

општ интерес за Република 

Македонија, а уредувањето на 

градежното земјиште е од јавен 
интерес. 

 Градежното земјиште може да 

биде изградено и неизградено, 

уредено и неуредено. Изградено 
градежно земјиште е земјиште на кое 

е изграден објект од траен карактер и 

земјиштето што служи за редовна 
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употреба на објектот во граници на 

градежната парцела.  

 Уредено градежно земјиште е 
земјиште опремено со комунална 

инфраструктура, додека неуредено е 

земјиште на кое нема изграедно 

комунална инфраструктура.  
 Градежно земјиште е земјште 

кое е планирано со урбанистички 

план или урбанистичка планска 

документација. 
 Градежна парцела е дел од 

градежното земјиште, чии граници се 

утврдени со урбанистички план или 

урбанистичка планска документација 
и може да се состои од една, од дел 

или од повеќе катастарски парцели.  

 Објект од траен карактер е 

објект изграден со дoкументација 

(одобрение) и заведен во јавните 
книги за недвижности.  

 Објект од времен карактер е 

објект поставен со одобрение за 

поставување до реализација на 
урбанистички план или урбанистичка 

документација. Времените објекти не 

се дел од градежното земјиште и врз 

основа на нив не може да се стекне 
сопственост на градежното земјиште.  

 Инфраструктурен објект е 

подземна или надземна градба за 

инсталации од комуналната 

инфраструктура.  
 Прометот со градежното 

земјиште е слободен.  

 Градежното земјиште 

сопственост на Република 
Македонија може да се оттуѓи, даде 

на користење (концесија или јавно 

приватно партнерство), даде под 

долготраен и краткотраен закуп, 
разменува или да се востановат 

други стварни права. 

   

А) Просторен опфат и 

предмет на Програмата 

Предмет на Програмата е 
менаџирање со градежното земјиште 

во сопственост на Република 

Македонија што се наоѓа на 

територијата на Општина Чешиново-
Облешево, дефинирана според 

територијалната организација на 

Република Македонија, за време на 

календарска 2017 година. 
 За да може да се врши 

отуѓување, давање под закуп, на 

градежното земјиште потребно е да се 

изработи мапа на државното градежно 
земјиште во општината со сите 

нумерички податоци за истото. 

Важен фактор во оваа постапка 

е и категоријата урбанистички план, 

односно урбанистичките планови врз 
основа на кои може да се издаде 

одобрение за градење. 

Во текот на годишната  

Програмата се предвидува предмет на 
менаџирање со градежното земјиште 

во сопственост на Република 

Македонија да бидат градежните 

парцели што се наоѓаат на 
териториите на следните населени 

места и локалитети: 

 

1.Локална урбанистичка 

планска документација за 
изградба на стопански комплекс 

на КП 123/1 и КП 124 кај 

м.в.Кривулица - Ѓерен, КО 

Облешево за стопански комплекс 
примарна и финална преработка 

на земјоделски производи 

 

-м.в.Кривулица - Ѓерен КО 
Облешево, КП бр.123/1 и КП бр.124 

ЛУПД донесено со Решение број 

УП1 22-31 од 01.08.2013 година 
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2.Урбанистички план вон 

населено место за стопански 
комплекс м.в.Св. Атанас КО 

Спанчево 

 

-м.в.„СВ.АТАНАС“ КО Спанчево, 
ул.Индустриска, ул „2“ бб Спанчево 

План 32/2012, Одлука бр. 0701-

1613/1 од 11.09.2013 година 

 
3. Архитектонско урбанистички 

проект за стопански комплекс за 

градежна парцела 1.14, на КП 

1627/1 со класа на намена Е2-

комунална супраструктура 

(објекти за производство на 

ел.енергија) во м.в „Св.Атанас“ 

КО Спанчево и КО Спанчево вон 

град Тех.бр. 

22/2016,   Усвоен со потврда за з

аверка со бр.03-

318/1  од 17.02.2017 

 
Б) Основи за изработка на 

Програмата 

 

 Законски основ 

Законски основ на Програмата 

за управување со градежното 

земјиште се: Закон за 

локалната самоуправа (,,Сл. 
весник на РМ,,бр. 5/2002) и 

Закон за градежно земјиште 

(Службен весник на Република 

Македонија  бр. 15/2015,  
98/2015, 193/2015, 226/2015, 

31/2016 и 142/2016 ) 

 

 Основни плански документи 

Други документи потребни за  

изработка на Програмата се 

следните стратешки, развојни и 
плански документи донесени на 

локално ниво: 

o Стратегија за локален 

економски развој на 

Општина Чешиново-

Облешево за плански 

период од 2010 до 2015 

година  

o Локален еколошки 

акционен план за 

Општина Чешиново-

Облешево за плански 

период од 2011 до 2016 

година 

o ЛУПД за стопански 

комплекс примарна и 

финална преработка на 

земјоделски производи 

Тех.бр.15/2012 

o Урбанистички план вон 

населено место за 

стопански комплекс 

м.в.Св. Атанас КО 

Спанчево 

o Архитектонско 

урбанистички проект за 

стопански комплекс за 

градежна парцела 1.14, 

на КП 1627/1 со класа 

на намена Е2-комунална 

супраструктура (објекти 

за производство на 

ел.енергија) во м.в 

„Св.Атанас“ КО 
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Спанчево и КО 

Спанчево вон град 

Тех.бр. 22/2016 

o Програма за изработка 

на урбанистички 

планови во 2019 

година за општина 

Чешиново-Облешево 

 

В) Лица вклучени во 

изработка на Програмата 

 
    1.Вера Арсова - Самостоен 

референт за урбанизам 

    2.Александар Герасимов – Помлад 

соработник 

    3.Драгица Горгиевска-Советник за 
нормативно правни работи 

    4.Санела Гичева – Соработник 

    5.Бранко Кузмановски-Виш 

соработник за утврдување на даноци  
    6.Ива Стефанова – Соработник 

    7.Виолета Јанева – Помлад 

Соработник 

  
  

ГЛАВИ НА ПРОГРАМАТА: 

 

1. Цели на Програмата 

 Општи цели на Програмата 

Обезбедување на услови за 

социо-економски развој на 
општината, преку правење 

просторни услови за развој. 

 

 Конкретни цели на 

Програмата по населени 

места, урбани блокови и 

локалитети 

Заинтерсираните граѓани за 

изградба на сопствени простори 

за обавување на дејност можат 
да ја реализираат својата 

потреба, а со тоа да придонесат 

за развој на населеното 

место/локалитет, користење на 
локалните ресурси, вработување 

на лица, обезбедување на 

подобри услови за живеење. 

 
2. Обем и преглед на градежно 

земјиште што е предмет на 

Програмата (групирани по 

населено место и по 

урбанистички план) 

 Графички прилог со 

одбележани градежни 

парцели што ќе бидат 

предмет на менаџирање во 

тоа населено место/локалитет, 

идентификувани со број на 

градежните парцели 

 Детален преглед на градежни 

парцели (по населено 

место/локалитет и по 

урбанистички план) 

А. Градежни парцели што ќе 
бидат предмет на отуѓување по пат 

на јавно надавање 

 

Табела со следните 
информации: 

 

Следува  табела на крајот од 

Програмата која се составен дел на 

оваа Програма. 
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Маркетинг стратегија за 

промоција на градежното 

земјиште што е предмет на оваа 
Програма 

 

 Лица задолжени за 

имплементација на 

маркетинг стратегијата 

Определувањето на маркетинг 

стратегијата започнува со 

дефинирање/претпоставување 
на заинтересираните страни за 

купување/изнајмување на 

одредени делови од градежното 

земјиште. Заинтересираните 

страни се всушност 
потенцијалните 

купувачи/изнајмувачи на 

земјиштето и идни инвеститори, 

односно претставуваат целна 
групата на активностите од 

маркетинг стратегијата. 

 

Со оглед на различната намена 
и местоположба на градежното 

земјиште што ќе биде 

понудено, логично е целните 

групи за одделни локации да 
бидат различни. Следен чекор е 

идентификување на 

најефикасните маркетинг 

пристапи, алатки и канали за 

комуницирање/промовирање на 
понудата до заинтересираните 

страни. Маркетинг пристапот, 

алатките и каналите за 

комуницирање/промовирање се 
лимитирани од повеќе аспекти, 

но главно од финансиската моќ 

на општината. Како и да е, 

маркетинг стратегијата мора да 
обезбеди испраќање на 

вистинска, навремена и 

прецизна информација на 

вистинска адреса. 

 
 

3. Динамика на реализација на 

Програмата 

 По потреба а во зависност 

од заинтересираноста на 

правните и физичките лица 

ќе се објавуваат и огласите 

за продажба на градежните 

парцели 

       Пропишување на условите и 

постапка за јавно надавање 

Постапката за отуѓување 

се спроведува согласно Законот 

за градежно земјиште со 
електронско јавно наддавање на 

интернет страната 

www.gradezno-zemjiste.mk ,со 

претходно дадена објава од 
страна на Комисијата за 

спроведување на постапки за 

јавно наддавање во: 

 -два дневни весника кои се 
издаваат на македонски јазик а 

излегуваат најмалку три месеци 

пред денот на објавувањето на 

објавата и 
 -Службен весник на РМ 

  

 Јавното наддавање ќе се 

одржи доколку по објавата 

аплицирал и само еден учесник 
кој ги исполнува условите 

дадени во објавата и ја наддаде 

почетнтата цена. 

 Електронското јавно 
наддавање го следи Комисија 

формирана од Градоначалникот 

на општината. 

http://www.gradezno-zemjiste.mk/
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 Јавното наддавање 

започнува со објавување на 

почетната цена на земјиштето 
кое е предмет на објавата по 

метар квадратен, а се 

спроведува по пат на 

наддавање од страна на 
учесниците на наддавањето. 

 Наддавањето се врши 

,,чекорно,, и висината на 

минималниот чекор на 
зголемување на вредноста 

изнесува 10 од минималната 

почетна цена по метар 

квадратен за оттуѓување на 
градежно земјиште, но не 

помалку од 10 денари. 

  

 Банкарската гаранција за 

сериозност на понудата да 
изнесува 100% од вкупната 

почетна цена на градежното 

земјиште предмет на јавното 

наддавање, за секоја парцела 
поединечно. 

 

Лица надлежни за 

реализацијата на 
Програмата  

Лицата кои ќе ги 

спроведуваат постапките за 

отуѓување или давање под 

закуп на градежно земјиште 
сопственост на Република 

Македонија, кои задолжително 

треба да поседуваат 

овластување а тоа се следните 
лица: 

1.Александар Герасимов - 

администратор 

2.Драгица Горгиевска 
3.Ива Стефанова 

4.Бранко Кузмановски 

5.Вера Арсова 

6.Санела Гичева 

7.Виолета Јанева 

 
 

4. Проценка на финансиските 

приливи по основ на 

реализација на Програмата  

5.Вкупно приходи по основ на 

реализација на Програмата се 

11.528.749,00 денари. 

6.Проценка на финансиските 
средства потребни за реализација 

на Програмата  

 

РАСХОДИ: 

                                   
Финансиските средства потребни 

за реализација на програмате се 

состојат од збир на проценетите 

финансиски средства потребни за 
реализирање на следните активности: 

- Трошоци по основ на 

администрирање на постапките 

за отуѓување на градежното 

земјиште  10%  

...............1.152.875,00 денари 

- трошоци по основ на 

експропријација............10.000,0

0 денари 

- трошоци за промовирање, односно 

рекламирање на градежните 

локации што ќе бидат предмет на 

отуѓување, односно давање под 

закуп на градежното земјиште 

.......................35.000,00 денари             

     Се вкупно: 1.197.875,00 

денари 
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7.Преодни и завршни одредби 

 

- Програмата ја усвојува Советот 

на општина Чешиново-

Облешево. 

- Програмата може да се 

изменува и дополнува на начин 

и постапка иста по која и се 

донесува. 

- За спроведувањето на оваа 

Програма надлежен е 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево. 

- Програмата влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување 

а истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

Бр.08-275/1                      Совет на 
31.01.2019 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 давање на 

Согласност за потпишување на 

Договорот за  со АГ Консалтинг 
Струмица 

 

1.Ја  прогласувам Одлуката 

давање на Согласност за 

потпишување на Договорот за  со АГ 
Консалтинг Струмица, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

28.01.2019 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.09-267/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 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 28.01.2019 година ја донесе 
следната: 

  

О Д Л У К А 

за давање на Согласност за 
потпишување на Договорот за  со 

АГ Консалтинг Струмица 

 

Член 1 
Се дава Согласност за 

потпишување на Договорот со АГ 

Консалтинг Струмица со рег. ЕДБ 

МК4027015523042, со седиште на ул,, 

Вера Циривири,, 31 Струмица , 
Република Македонија , жиро сметка: 
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240110104057307 Уни банка , 

претставувано од управителот 

Ксенија Вангелова, кој Договор се 
однесува на вршење на 

консултантски услуги при подготовка 

на апликација за аплицирање за 

грант од ЕУ фондови. 
 

Член 2 

Во Договорот да се стави член 

дека срествата кои произлегуваат по 
основ на Договорот а кои општина 

Чешиново-Облешево треба да ги 

исплати на АГ Консалтин Струмица, 

да бидат исплатени по добивање на 
средства од Европските фондови. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-276/1                      Совет на 
31.01.2019 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 сопствено учество 
во реализација на проектот 

„Заштита на животната средина 

преку изградба на систем за 

одведување на отпадни води во 

с.Соколарци, општина Чешиново-

Облешево“ 

 
 

1.Ја  прогласувам Одлуката за 

сопствено учество во реализација на 

проектот „Заштита на животната 
средина преку изградба на систем за 

одведување на отпадни води во 

с.Соколарци, општина Чешиново-

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

седницата одржана на ден 28.01.2019 

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.09-266/1        Општина Чешиново-Облешево 
31.01.2019 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 28.01.2019 година ја донесе 

следната: 

  
О Д Л У К А 

за сопствено учество во 

реализација на проектот „Заштита 

на животната средина преку 

изградба на систем за одведување 
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на отпадни води во с.Соколарци, 

општина Чешиново-Облешево“ 

 
 

Член 1 

Во реалзиација на проектот 

„Заштита на животната средина 
преку изградба на систем за 

одведување на отпадни води во 

с.Соколарци, општина Чешиново-

Облешево“ општина Чешиново-
Облешево ќе учествува со 10,19% од 

вкупната вредност на проектот. 

 

Член 2 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 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.08-255/1                      Совет на 
31.01.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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