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 Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Програмата за одржување на јавната 
чистота на подрачјето на Општина 

Чешиново-Облешево за 2019 година 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 
одржување на јавната чистота на 
подрачјето на Општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе 
на седницата одржана на ден 30.11.2018 
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.09-2359/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 
 Врз основа на член 12 од Законот 
за јавна чистота (Службен весник на 
Република Македонија бр.11/2008, 

64/2009, 88/2010, 114/2010, 23/2011, 
53/2011, 80/2012, 163/2013, 44/2015, 
147/2015 и 31/2016), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.11.2018 година ја 
донесе следната: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
За одржување на јавната чистота на 
подрачјето на Општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 
 

Со оваа програма се утврдуваат 
работите за одржување на јавната чистота 
во Општина Чешиново-Облешево, односно 
планирање и димензионирање на 
работната рака и механизацијата која е на 
располагање и која треба да се набави и 
тоа: 

 
- Вид и обем на работите што треба да 

се извршат, финансиските средства, 

временските рокови за извршување, 

динамиката, начинот на вршење на 

работите, одржување на постоечките и 

поставување на нови соодветни 

задови за фрлање отпадоци на јавните 

површини и отворените простори пред 

јавните објекти 

 Согласно одредбите од Законот за 
јавна чистота, одржувањето на јавната 
чистота, собирањето на сметот и 
чистењето на снегот во зимски услови се 
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дејности од јавен интерес од локално 
значење и претставува обврска на 
единиците на локалната самоуправа. 
 Одржувањето на јавната чистота е 
континуиран процес кој обезбедува трајно 
и квалитетно чистење на јавните 
површини, на отворените простори на 
јавните објекти и на дворните површини 
на колективните објекти. 
 Одржувањето на јавната чистота на 
јавните површини го врши ЈПКД 
“Облешево”. 
 Потекло и вид на сметот на јавните 
површини 
 Според начинот на живеење и 
работење на луѓето, одржувањето на 
јавната чистота е условено од следните 
фактори: 
 -Густината на населението 

-Градскиот сообраќај 
-Станбениот простор 
-Културните навики на населението 
-Стандардот 
-Самодисциплината на граѓаните 
-Придржување на позитивните 

прописи 
 
 Од овие фактори е условен и 
степенот на загаденост на ЈПП начинот и 
динамиката на одржување на истата. 
 1.Секојдневен смет 
 А) обичен уличен смет 

-кутии од цигари и кибрити, 
отпадоци од цигари 

-искористени билети, хартија од 
разни пакувања 

-останати отпадоци од сличен 
карактер 
 Б)Отпадоци од возила кои 
настануваат: 
 -при превоз на разновиден 
материјал (градежен материјал, овошје, 
зеленчук и технолошки материјал) 
 -при товарање и растоварање на 
разни стоки 
 -при собирање на домашен смет 

 -при косење на тревни површини 
 В)Загадување од атмосферата 
 -загадување од чад, прав 
 -индустриски оџаци 
 -гасовите од моторните возила 
 Г)При интензивно врнење на 
дождови 
 -наноси од земја, песок, лисја и друго 
 2.Сезонски смет 
 Се појавува сезонски и обично го има 
два вида 
 -лисја од дрвјата, земјоделски отпад, 
суви гранки и слично 
 -песок, згура и ситен камен кој во 
зимски период служи за посипување на 
ЈПП, површини заради намалување на 
лизгавоста кој по престанокот на мразевите 
и снеговите треба темелно да се отстрани 
 

Категоризација на ЈПП за 
утврдување на редоследот на чистење 
по денови во месецот 

 
За изработка на организациониот 

план за чистење на ЈПП еден од важните 
фактори е категоризацијата на ЈПП. 
Категоризацијата на ЈПП зависи од : 
населеноста на населеното место, 
распоредот на работните и станбените 
објекти, интензитетот на сообраќајот. 
 Имајки го во предвид искуството од 
претходните години ја предлагаме 
следнава категоризација: 
 
 I Категорија 
 Населено место Облешево и 
населено место Чешиново на главните 
улици кои се со густа фрекфенција на 
движење ќе се чистат еден пат во 
неделата, а работите ќе се изведуваат 
рано наутро. 
 
       II  Категорија 
 Густо населени улици во населените 
места Спанчево, Соколарци, Чифлик и 
Теранци со густа фрекфенција на движење. 
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Работите ќе се изведуваат еден работен 
ден во неделата. 
 Работите од овие две категории ќе 
се изведуваат наутро со исклучок во 
зимски периоди при поголеми врнежи на 
снег и појава на ноќни мразеви. 
 Во зимски период кога паѓањата од 
снег се поголеми од 15см во колку 
работниците кои ја одржуваат чистотата 
на Јавните и Прометните површини ќе 
работат во населените места на 
општината и ќе ги извршуваат следните 
работи: 
 -Отварање на пешачки премини 
 -Отварање на пешачки патеки по 
улиците 
 -Целосно чистење на мостовите 
 -Чистење и празнење на уличните 
корпи 
 
       III  Категорија 
 Густо населени улици во 
населените места со послаб градски 
промет и луѓе, односно споредните  улици 
во населено место Облешево и населено 
место Чешиново. Работите ќе се 
изведуваат два дена во месецот. 
 
           IV Категорија 
 Густо населени улици во 
населените места со послаб градски 
промет и луѓе, односно споредните улици 
во населените места Спанчево, 
Соколарци, Чифлик и Теранци, како и 
сите останати населени места во 
општината Кучичино, Новоселани, 
Лепопелци, Бања, Бурилчево, Жиганци и 
Уларци. Работите ќе се изведуваат еден 
работен ден во месецот. 
 Миењето на ЈПП се врши рачно со 
црево. Работата се извршува еднаш 
месечно 7 пати во годината по 
завршувањето на зимските месеци. 
 
 
 

 V Категорија 
 Во оваа категорија спаѓа: 
изнесување на песок, кал лисја по поројни 
дождови. 
     
 Повремени работи 

 Како повремени работи се јавуваат 
пречистување на ЈПП по барање на 
органите на Локаланата самоуправа за 
време на државните празници, по барање 
на инспекциските служби и друго. Овие 
работи се извршуваат надвор од 
планираната програма. 
 Во програмата за одржување на ЈПП 
за 2019 година се предвидени следните 
активности: 
 -Површини кои служат како приоди 
во колективните станбени згради 
 -Расчистување на диви депонии 
 -Слободните површини кои не се 
наменети за промет на сообраќај 
 

I -ва Категорија 
Метење на јавни и сообраќајни 

површини и улици, два дена во 
неделата од 07.00 – 11.00 часот  
 Ред.бр.                      Име на површината                        

m2  

1. Централните улици во населено место 
Облешево 

4.700 

2. Централните улици во населено место 
Чешиново 

4.000 

 
 

II -ра Категорија 
Метење на јавни и сообраќајни 

површини и улици,  еден ден во 
неделата од 07.00 – 11.00 часот  

                      Име на површината  m2 

1.  Централните улици во населено место 
Спанчево 

4000 

2. Централните улици во населено место 
Соколарци 

3000 

3. Централните улици во населено место 
Чифлик 

3000 

4. Централните улици во населено место 
Теранци 

3000 
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III -та Категорија 
Метење на јавни и сообраќајни 

површини и улици,  два дена во 
месецот од 07.00 – 11.00 часот  
Ред.бр                       Име на површината          m2 
1. Споредни улици во населено место 

Облешево 
6000 

2. Споредни улици во населено место 
Чешиново 

4000 

 
IV та категорија 
Улици од кои се собираат 

отпадоци со рачни колички еден ден во 
месецот од 08.00 – 15.00 часот 

 Ред.бр Име на површината m2 

1. Останати улици во населено место 
Спанчево  

3000 

2. Останати улици во населено место 
Соколарци 

3000 

3. Останати улици во населено место 
Чифлик 

2000 

4. Останати улици во населено место 
Теранци 

2000 

5. Улици во населено место Кучичино 4000 

6. Улици во населено место Новоселани 1000 

7. Улици во населено место Лепопелци 1000 

8. Улици во населено место Бања 3000 

9. Улици во населено место Бурилчево 3000 

10. Улици во населено место Жиганци 3000 

11. Улици во населено место Уларци 3000 

  

  За квалитетно извршување на 
работните задачи неопходна е обнова на 
садовите за собирање на смет од ЈПП, 
набавка на опрема и средства за работа. 
Во 2019 година планирана е набавка на: 

 
Ред.бр
. 

Опис 

 

Количина 

1 Пластични улични корпи за 
смет  

250 

2 Илични корпи за сме 50 

3. Метални контејнери 40 

5. Специјално возило за 
метење на ЈПП 

1 

6. Специјални контејнери за 
селекција на отпад 

5 

 

 Пластичните улични корпи за смет ќе 
се постават во сите населени места. 

 Уличните корпи за смет ќе се 
постават по главните улици во населените 
места. 

 Контејнерите ќе се постават 
соодветно во секое населено место. 

 
П Р Е Г Л Е Д 

На непосредни извршители на Програмата 
Ред.бр. Работно место Број на извршители 

1 Референт по 
комунална хигиена 

  1 

2 Чистач  на јавно 

прометни површини 

  4 

 Вкупно   5 

  За одржување на јавната чистота се 
плаќа надоместок 

 Висината на надоместокот ја 
утврдува Советот на општината во 
зависност од изграденоста, уреденоста на 
јавните површини и потребата – обемот за 
одржувањето на јавните површини во 
општината 

  Планирани приходи 

1.Домакинства – Станбена површина   По 20,00 денари од 
домаќинство 

           Дворна површина      

  2.Претпријатија – Работни простории По 50,00 денари од 
претпријатие 

Дворна површина  

Вкупно:  

  

 За реализирање на Програмата 
предвидени се следните извори на 
средства. 

1.Преку цената на сметот за одржување 
на ЈПП             

50.000,oo денари 

 2.Преку Буџет на Општина Чешиново-
Облешево за одржување на ЈПП      

50.000,oo денари 

3.Преку општокорисна работа 20.000,oo денари 

 Вкупно: 120.000,oo денари 
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 Предвидените приходи од 
домаќинствата и претпријатијата за 
реализирање на програмата се земени 
како да се наплатени во целост. 

 Програмата за јавна чистота ќе се 
спроведува од страна на ЈПКД Облешево. 

 Повлекувањето на средствата од 
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево 
ќе се врши врз основа на склучен договор 
со Општина Чешиново-Облешево по 
доставени месечни ситуации од страна на 
ЈПКД „Облешево“ и спроведен надзор од 
општината. 

 Инспекцискиот надзор над 
спроведувањето на Програмата за јавна 
чистота ќе врши комуналниот инспектор. 

  Програмата за јавна чистота на ЈПП 
на општина Чешиново-Облешево за 2019 
година влегува во сила 8 (осмиот) ден од 
денот на донесување, а истата ќе се 
применува од 01.01.2019 година. 

 Програмата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 За непочитување на Програмата за 
јавна чистота  важат одредбите од 
Законот за јавна чистота. 

Бр.08-2350/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

      
Врз основа на член 50, став 1, точка 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Програмата за управување со отпад за 
2019 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата за 
управување со отпад за 2019 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
30.11.2018 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.09-2357/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 19 став 1, точка 2 
од Законот за управување со отпад 
(Службен Весник на Република Македонија 
бр. 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 
143/2008, 124/2010,  51/11, 123/12, 147/13, 
163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16), 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
на седницата одржана на ден 27.12.2017 
година ја донесе следната: 

 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
за управување со отпад за 2019 година 

 
  ВОВЕД 
  Остварување на целите кои се 
дефинирани со планот за управување со 
отпадот во општина Чешиново-Облешево 
во периодот 2016-2020 година, а кои се 
однесуваат кон надминување на тековните 
проблеми со отпадот и воведување на 
соодветен начин на управување со отпадот 
бара широк обем на акции кои ќе треба да 
бидат превземени во текот на планскиот 
период. Со оглед на тоа дека се работи за 
релативно краток период од 5 (пет) години, 
акциите кои ќе се превземат како и мерките 
кои ќе се спроведат треба да поттикнат 
итни подобрувања на постојната сисуација 
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со управувањето со отпадот  или да бидат 
основа за акциите кои би се превзеле 
подоцна. 
  При дефинирање на активностите 
кои се планираат да се превземат во 2019 
година најтешкиот елемент ќе биде да се 
издвојат приоритетите и да се прилагодат 
на реалните можности во општината. 
Треба да се напомене дека тековните суб 
стандардни услови и пракса во 
управувањето со отпадот се голема 
пречка во приближувањето кон 
европските директиви од оваа област , 
како и задоволување на барањата на 
законските регулативи. 
  Програмата за 2019 година е 
организирана согласно претходно 
дефинирани плански цели и плански 
акции и истата претставува 
имплементациона програма за 
реализација на планот со чија 
реализација се очекува значајно 
подобрување на управувањето со отпадот 
на крајот од планскиот период. 
Програмата за управување со отпадот во 
Општина Чешиново-Облешево е 
изработена согласно членовите 18, 19 и 
21 од Законот за управување со отпад. 
 

ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНА 
 

 Стратегиска цел бр. 1 

 
 Воведување на систем за собирање 
на отпад на дел зголемен за 10% - 20% 
од територијата на општина 
Чешиново-Облешево 
 
  Основен услов за соодветно 
управување на комуналниот, цвртс отпад 
е целосната покриеност на територијата и 
населението во општина Чешиново-
Облешево со услугата за собирање, 
транспорт и депонирање на овој вид 
отпад. Поради тоа како главен приоритет 
за општина Чешиново-Облешево е 

дефинирана оваа цел. Опфатеноста на 
населението со услугата за собирање на 
отпадот изнесува околу 70%, а 
опфатеноста на домаќинствата околу 
62,8%. Од аспект на јавното мислење за 
оваа активност согледувањата на 
општината се дека постои 
заинтересираност за вклучување на нови 
домаќинства од населените места кои не 
се офатени во постојниот систем на 
собирање и транспорт на отпадот. 
Сегашната состојба во однос на 
покриеноста со овој вид на комунална 
услуга е: опфатеност на населението 70%, 
офатеност на домаќинствата 62,8%. 
  

  Дефинирана акција за 2019 година 
е да се постигне покриеност на 80-85% 
од населението  
 
  Согласно податоците добиени од 
ЈПКД „Облешево“ во моментов со оваа 
комунална услуга се покриени 1250 
субјекти или околу 4500 жители. 
  Планирано е зголемување на офатот 
за околу 10% или на крајот од годината 
офатеноста да изнесува вкупно 80-85% од 
населението. Тоа значи кон постојниот 
систем да се приклучи барем уште едно 
населено место кое не е опфатено со 
услугата за собирање на смет, односно 
нови 50-100 донаќинства или околу 300 
жители. 
  Искуствата и тековните практики при 
реализирање на ваква активност 
покажуваат дека првите садови за 
собирање на отпадот треба да бидат 
набавени од страна на ЈПКД „Облешево“ и 
да се поделат на нововклучените 
домаќинства а доколку дојде до нивно 
оштетување или кражба, штетата да биде 
надоместена од страна на корисниците. 
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Стратегиска цел бр.2 и бр.3 
 
  Регионален прсистап во 
управувањето со отпад за Источен 
регион – дефиниран во НПУО 
  Општина Чешиново-Облешево, 
дел од регионалниот систем за 
управување со отпад 
  
  Регионалниот пристап во решавање 
на управувањето со отпад, според НПУО 
е единствен начин за создавање на 
одржлив систем за управување со 
отпадот. Дефинираните приоритети на 
државно ниво од аспект на заштитата на 
животната средина се решавање на 
управувањето со комуналниот цвртст 
отпад и решавање на проблемот со 
нетретирање на отпадните комунални 
води. Како прв чекор за реализација на 
оваа стратешка цел во 2014 година беше 
изработена Физибилити студија за 
регионално управување со отпад за 
Источниот регион. 
 
  Дефинирана акција за 2019 
година е: 
  Учество на општината во 
изработка на план за регионално 
управување со отпад 

  За реализација на оваа цел 
потребно е да се вложат максимални 
напори кои пред се треба да бидат 
насочени кон донесување на одлуки за 
учество на секоја  од општините кои 
припаѓаат на регионот и кон реализација 
на тие одлуки. 
  
Стратегиска цел бр.4 
  
  Воведување на повторна 
употреба и рециклирање на 
рециклабен отпад 
  Иако регионалниот пристап е 
дефиниран како единствено решение за 
управување со отпадот секоја општина 

треба да направи почетни чекори во 
воведувањето на повторна употреба и 
рециклирање на рециклабниот отпад. Во 
периодот кој следува треба  се превземат 
мерки за решавање на оваа цел. 
 
  Дефинирана акција за 2019 година 
  Изработка на Студија за 
техничко решение на ниво на општина 
  Со оваа Студуија би се дефинирале 
локациите, потребната опрема и 
потребниот персонал за реализација на 
оваа стратегиска цел и би се изработил 
подетален план во фазно воведување на 
примарната селекција, собирање, 
транспорт, процесирање и продажба на 
рециклабните материјали. 
 
Стратегиска цел бр.5 
  
  Соодветен третман на 
боиразградливиот отпад 
  За 2019 година се предвидени 
следните активности за реализација на 
оваа цел: 
  -капања кај населението за 
компостирање на отпадот и искористување 
на компосот. 
 
Стратегиска цел бр.6 
 
  Затварање на општинската 
депонија Буќески дол 
  Постојниот начин на депонирање на 
отпадот едвај ги задоволува и основните 
најелементарни стандарди за депонирање. 
Во теркот на 2014 година се изврши 
оградување на депонијата, изградба на 
стражарска куќичка и изградба на 
платформа со цистерна за перење на 
гумите на возилото за смет. Исто така во 
текот на 2014/2015 година се изврши 
средување и набивање на слоеви на 
отпадот на депонијата.  
  Согласно донесената одлука за 
затварање на оптинската депонија во текот 
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на 2019 година ќе бидат превземени 
следните акции: 

 Машинско средување на депонијата 

 Машинско набивање 

 Покривање со земја и тампонски 

материјал и повторно машинско 

набивање                                                                                                                                                    

  
Стратегиска цел бр.7 
  
  Подигање на јавната свест кај 
населението 
Реализацијата на активноста за 
зголемување на опфатот на населението 
со услугата за собирање, подигнување и 
транспорт на цврстиот комунален отпад е 
во зависност од учеството на 
населението. Предвидено е да се 
пристапи кон реализација на наведената 
активност, да се спроведе капмања за 
подигање на јавната свест за користење 
на овој вид на услуга. 
Со цел успешна реализација на оваа 
акција во 2019 година ќе се спроведе 
кампања за воведување на услугата за 
подигање, транспорт и депонирање на 
отпадот. 
  Акцијата ќе биде реализирана преку 
следните активности: 

 Припрема на кампањата 

 Спроведување на капмањата 

 Анализа на остварени резултати 

 
Стратегиска цел бр.8 
   
  Имплементација, мониторинг и 
информирање 
  Изработката на Програмата за 
управување со отпад за 2019 година 
претставува почетна фаза на еден 
долгорочен процес за воведување на 
интегралното управување со отпадот. Во 
текот на овој плански период може да се 
очекува потребите и околностите 
поврзани со управувањето со отпад да се 

променат, поради што ќе биде потребно 
Програмата да биде предмет на 
континуиран мониторинг и контрола како и 
да постои континуирано информирање за 
реализација на Програмата. 
  Континуираниот мониторинг ќе 
овозможи реално согледување на 
постигнатите резултати, односно ќе осигури 
дека целите, акциите и мерките 
предвидени за реализација на Програмата 
сеуште се валидни. 
 Во согласност со Закон, за спроведување 
на активностите редовно ќе биде 
информирано Министерството за животна 
средина и просторно планирање. 
 
  Акции планирани во 2019 година 
  Пополнување на формулари од 
страна на сите учесници во управување со 
отпад 
  Следење на индикаторите 
 
  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
  Со средства од СДЦ во 2012 година 
се имплементира проектот „ Зајакнување 
на капацитетите на Јавното Претпријатие„ 
преку кој проект е набавено возило за 
изнесување на сметот и 1000 канти за 
отпад со што се подобрија услугите во 
делот на собирање на отпадот. 
 
  Планирани активности во 2019 
година  
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ВКУПНО 
ТРОШОЦИ 

11.000,00 Евра 

 
Бр.08-2348/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 
9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката за утврдување на критериуми 
за распределба на средствата од Блок 
дотацијата за основно образование за 

основните училишта во општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на критериуми за 
распределба на средствата од Блок 
дотацијата за основно образование за 
основните училишта во општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 

ја донесе на седницата одржана на ден 
30.11.2018 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.09-2358/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 22 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на 

РМ бр.05/02 и член 21 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево (Сл.гласник 

на општина Чешиново-Облешево 

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

Облешево на седницата одржана на ден    

30.11.2018  година ја донесе следната: 

О Д Л У К А 

за утврдување на критериуми за 

распределба на средствата од Блок 

дотацијата за основно образование за 

основните училишта во општина 

Чешиново-Облешево за 2019 година 

 

Член 1 

Блок дотацијата од Буџетот на 

Република Македонија наменета за 

финансирање на основното образование 

се дели помеѓу 2 (двете) основни училишта 

во општина Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

Критериуми за распределба на блок 

дотацијата помеѓу основните училишта се: 

основната сума на блок дотацијата 

наменета за општината, потребните 

средства за бруто плати, бројот на ученици 
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во училиштето и бројот на паралелки во 

училиштето. 

 

Член 3 

Средствата кои се добиваат по основ 

на Блок дотации од Буџетот на Република 

Македонија за двете основни училишта во 

општина Чешиново-Облешево, се 

распоредуваат на два дела и тоа: 

 

А) Дел за бруто плати; 

Б) Дел за материјални трошоци. 

 

Член 4 

Делот за бруто плати на вработените 

во училиштата се утврдуваат врз основа 

на бруто платата и планираниот број на 

вработени во училиштата во тековната 

година. 

 

Член 5 

Делот на средствата што се 

однесуваат за материјални трошоци се 

распоредуваат по следните критериуми: 

• 80 % од вкупните средства се делат 

на еднакви делови помеѓу двете 

училишта, или 50:50%; 

 

 Останатите 20% се распределуваат 

според следната формула: 

 

ОУ = 0,30 х __С__ х Уоу + 0,70 х __С__ х 

Поу 

                 УО                           ПО 

                     

ОУ – основно училиште 

С – сума за распределба 

УО – број на ученици во општината 

Уоу – број на ученици во основното 

училиште 

ПО – број на паралелки во општината 

Поу – број на паралелки во основното 

училиште 

Член 6 

Непотрошените средства од блок 

дотацијата за 2018 година, кои ќе останат 

како салдо за наредната година, во 2019 

година ќе се распределат согласно 

нереализираниот буџет на соодветното 

училиште за  2018 година. 

 

Член 7 

Одделението за финансии да изврши 

пресметка на износот на средства кои 

припаѓаат на соодветните училишта, 

согласно дефинираните критериуми, и да 

ги извести училиштата. 

 

Член 8 

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-2351/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

      
Врз основа на член 50, став 1, точка 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката  за организацијата,делокругот 
и начинот на извршување 

на задачите на општинската 
администрација 

на општината Чешиново-Облешево 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 
организацијата,делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на општината Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.11.2018 
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.09-2361/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 17 став 1 од 
Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 
199/14, 27/16, 35/18), член  57 став 4 од 
Законот за локалната самоуправа 
(Службен весник на Р.М. бр.5/02), член 21 
став 1 точка 26 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево   (Сл.гласник на 
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015, 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
на седницата одржана на ден  30.11.2018 
година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за организацијата,делокругот и начинот 

на извршување на задачите на 
општинската администрација 

на општината Чешиново-Облешево 
 
 I.Основни одредби 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува 
внатрешната организација,делокругoт и 
начинот на извршување на задачите на 
општинската администрација на општина 
Чешиново-Облешево (во натамошниот 

текст-општинска администрација), 
видовите на организациони облици, 
условите за нивно образување и 
раководење со нив. 
 

Член 2 
 За извршување на работите од 
надлежност на општината,се организира 
општинска администрација. 
 

Член 3 
 Внатрешната организација на 
општинската администрација се утврдува 
во зависност од надлежностите на 
општината утврдени со закон, групирање 
на работите и задачите според видот, 
обемот, сложеноста, нивната меѓусебна 
сродност и поврзаност, како и други услови 
потребни при утврдувањето на 
внатрешната организација. 
 

Член 4 
 Општинската администрација: 
 -ги подготвува актите за Советот и 
Градоначалникот; 
 -ги подготвува седниците на Советот 
како и седниците на неговите постојани и 
повремени комисии; 
 -врши стручни работи за Советот и 
Градоначалникот; 
 -го води сметководството на 
општината; 
 -ја следи проблематиката во 
областите од надлежност на општината, 
врши анализа на состојбите и дава 
иницијативи и предлози за нивно 
решавање; 
 -доставува информации и податоци 
во врска со активностите на општината на 
барање на надлежните органи или врз 
основа на Закон; 
 -ракува со документите на 
општината, ги чува се до нивното 
уништување, односно предавање на 
Државниот архив на Република 
Македонија; 
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 -врши и други работи што ќе ги 
довери Советот и Градоначалникот. 
 

Член 5 
 Работата на општинската 
администрација е јавна. 
 
 
 II.Видови на организациони 
единици на општинската 
администрација 
 

Член 6 
 Oпштинска администрација во 
општина Чешиново-Облешево се 
организира во одделенија. 
 

Член 7 
 Одделенијата се образуваат заради 
обединување на повеќе меѓусебно 
поврзани подрачја од надлежност на 
општината, како и за извршување на: 
нормативно-правни работи, управување 
со човечки ресурси, стручно-аналитички, 
управни, управно-надзорни, 
информативно-документациони, стручно-
оперативни, материјално-финансиски, 
инвестициони, информатичко технолошки, 
стручно-административни, како и други 
работи што се извршуваат во органите на 
општината. 
 

Член 8 
 Општинската администрација ја 
сочинуваат: 
 -Одделение за правни, општи 
работи  и јавни дејности; 

 -Одделение за финансиски 
прашања; 
 -Одделение за урбанизам, 
комунални дејности, заштита на 
животната средина и локален економски 
развој; 

 -Одделение за  инспекциски 
работи; 

 -Одделение  за внатрешна ревизија; 
-Одделение за управување со  

човечки ресурси. 
III.Делокруг и начин на 

извршување на задачите 
 

Член 9 
Одделението за правни, општи 

работи и јавни дејности ги врши следните 
работи: 
 -изготвува одлуки, општи акти и 
поединечни акти од надлежност на Советот 
и Градоначалникот; 

-дава мислење на актите од аспект 
на нивната законитост; 
 -ги следи прописите и нивните 
измени и дополнувања; 

-врши стручни организациони работи 
за Советот и Градоначалникот; 
 -ракува со документите на 
општината, следење на состојбите во 
областа на културата, спортот, социјалната 
заштита, образованието и здравството; 
 -ги спроведува јавните набавки; 
 -врши и други работи што ќе му 
бидат доверени , во согласност со Закон и 
други прописи. 
 

Член 10 
 Одделението за финансиски 
прашања ги врши следните работи: 
-следење и примена на законските и 
подзаконските акти од областа на 
буџетското, сметководственото и 
материјално-финансиското работење; 
-подготовки за стратешкиот план на 
Буџетот  на субјектот и извршување на 
Буџетот; 
 - подготвува Буџет и Завршна сметка, како 
и други акти од областа на финансирањето 
и даноците, ги следи и применува 
прописите за финансиско работење, води 
евиденција за имотот на општината, 
поднесува извештаи за состојбите на 
сметките на општината, работи на 
материјално-финансиските работи; 
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 -изготвува облог и решенија за 
данок на промет и данок на наследство и 
подарок и изготвува решенија за 
задолжување или ослободување по тој 
основ; се грижи за реализирање и 
извршување на даноците и таксите по 
изготвените решенија; изготвува извештаи 
за бројот на даночните обврзници и за 
нивната област; 

-примена на законските регулативи 
од областа на финансиската контрола. 
 

Член 11 
Одделение за урбанизам, 

комунални дејности, заштита на 
животната средина и локален економски 
развој ги врши следните работи: 
 -уредување на просторот и 
уредување на градежното земјиште, 
урбанистичко (урбано и рурално) 
планирање, издавање на одобренија за 
градење на објекти од локално значење, 
уредува патишта и улици и го регулира 
режимот на локалниот сообраќај, врши 
работи за заштита и унапредување на 
животната средина; 
 -ги врши работите на организирање 
изградба, реконструкција и одржување на 
комуналната инфраструктура, јавното 
зеленило, плоштади и други јавни 
површини, се грижи за комуналната 
опрема и јавното осветлување на 
подрачјето на општината, го следи и 
поттикнува локалниот економски развој ; 
 -ги следи и применува прописите за 
заштита на животната средина; 
 -врши други работи што ќе му бидат 
доверени, во согласност со закон. 
  

Член 12 
 Одделението за инспекциски 
работи ги врши следните работи, кои се 
однесуваат на: 
 -инспекциски надзор над примената 
на одредбите на законите и прописите кои 
се однесуваат на администрирањето на 

приходите, комуналната хигиена, заштита 
на животната средина, урбанизмот и 
просторно планирање, патниот сообраќај, 
патишта и образованието, надзор од 
областа на даноците, надзор над јавните 
претпријатија основани од општината.Врши 
и друг вид на надзор од надлежност на 
општината. 
 

Член 13 
 Одделението за внатрешна ревизија 
ги врши следните работи: 

-финансиска ревизија 
-ревизија на усогласеност 

(регуларност) 
-ревизија на системот на внатрешна 

контрола 
- ревизија на успешноста на 

работењето односно извршувањето 
-изработка на стратешки и годишни 

планови за внатрешна ревизија, како и 
извршување на поединечна внатрешна 
ревизија согласно усвоените ревизорски 
планови 

-процена на соодветноста, 
економичноста, ефективноста и 
ефикасноста на системот на финансиското 
управување и контрола за утврдување, 
процена и управување со ризици од 
раководството 

-грижа за усогласеноста со законите, 
подзаконските, интерните акти и договори 

-веродостојноста и сеопфатноста на 
финансиските и оперативните информации 

-давање препораки за подобрување 
на работењето и работните процедури 

-грижа за регуларност, ефикасност и 
ефективност на извршување на буџетот и 
финансиските планови 

-регуларноста и ефикасноста на 
внатрешната финансиска контрола на 
управување со финансиските средства 

-усогласеност на сметководствените 
извештаи за извршување на буџетот и 
финансиските планови со сметководствени 
стандарди 
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-контрола на водењето на 
сметководството, преземањето на 
финансиските обврски и извршувањето на 
плаќањата и финансиските трансакции 

-изготвување на ревизорските 
планови за стратешки период од 3 години, 
годишни планови и планови за 
поединечна ревизија 

-примена на внатрешните 
процедури и усвоени стандарди за 
внатрешна ревизија 

-вршење и други работи утврдени 
со закон и акт на општината.   
 

Член 14 
 Одделението за управување со 
човечки ресурси ги врши следните работи: 
 -се грижи за усовршување на 
персоналниот состав на општината; 
 -ги подготвува решенијата на 
општинската администрација поврзани со 
распоредување, плати, годишни одмори и 
други отсуства, престанок на работниот 
односk; 
 -го изработува Правилникот за 
систематизација на работните места; 
 -обука и стручно усовршување на 
општинската администрација 

-води персонална евиденција 
-доставува податоци за 

вработените до МИОА 
-се грижи за правилно насочување 

и упатување на странките во општината 
 
 IV.Раководење со   
организационите единици 
 

Член 15 
 Со работата на оделението 
раководи раководител на одделение. 
 Во случај на негово отсуство или 
спреченост, раководителот на 
одделението, го заменува 
административен службеник со највисоко 
звање во Одделението, кој   го 
определува Градоначалникот. 

Член 16 
 Со општинската администрација 
раководи Градоначалникот на општината. 

Член 17 
 Систематизацијата на работните 
места во општинската администрација ќе ја 
пропише Градоначалникот на општината со 
Правилник за систематизација на 
работните места . 
 
 V.Преодни и завршни одредби 
 

Член 18 
 Со денот на влегување во сила на 
оваа Одлука престанува да важи Одлуката 
за организација, делокругот и начинот на 
извршување на задачите на општинската 
администрација на општина Чешиново-
Облешево  бр. 08-1971/1 од 03.11.2015 год.  
 

Член 19 
 Оваа Одлука влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавувањето во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево,а ќе се применува по претходно 
добиенa писмена согласност од 
Министерството за информатичко 
општество и администрација. 
 
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 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката  за давање на согласност за 

обезбедени средства 
 за планираните вработувања 
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1.Ја прогласувам Одлуката за давање 
на согласност за обезбедени средства  за 
планираните вработувања, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.11.2018 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.09-2362/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

алинеја 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и член 

21,  став 1, алинеја 44 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 30.11.2018 година ја 

донесе следната: 

О Д Л У К А 
За давање на согласност за обезбедени 
средства  за планираните вработувања 

 
 

Член 1 
Советот на општина Чешиново-

Облешево дава Согласност за 
обезбедени финансиски средства за 
планираните 13 (тринаесет) нови 
вработувања во општинската 
администрација за 2019 година. 

 
Член 2 

Средствата за бруто плати за 
новите 13 (тринаесет) вработувања се 

планирани и обезбедени во Буџетот на 
општината 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.08-2227/1                      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 објавување на 

Одлуката  за усвојување на  Извештајот 
за материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.07.2018-30.09.2018 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за давање 
на согласност за обезбедени средства  за 
планираните вработувања, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.11.2018 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.09-2363/1        Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 Врз основа на член 36 став 1, точка 
9 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република   
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1, 
точка 31 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
на седницата одржана на ден 30.11.2018 
година ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.07.2018-30.09.2018 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
материјално-финансиско работење на 
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.07.2018-
30.09.2018 година, изготвен од страна на 
ЈПКД „Облешево“. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот 
на  нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2352/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 
9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката за еднократна финансиска 
помош на Габријела Станоева од 

с.Кучичино 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Габријела Станоева од с.Кучичино, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
30.11.2018 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.09-2356 /1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 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 30.11.2018 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на 

Габријела Станоева од с.Кучичино 
 

Член 1 
 На Габријела Станоева од 
с.Кучичино и се одобрува еднократна 
парична помош во висина од 10.000.00 
денари (дест илјади денари) како помош за 
надомест за погребални трошоци за 
нејзиниот син Михаил Станоев роден 2004 
година, сега покоен. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка 

300057072543719, Комерцијална банка. 
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Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  

на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-2347/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката за  давање на Согласност за 
утврдување на тарифа за снабдување 

со вода за пиење за 2019 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност за утврдување на 
тарифа за снабдување со вода за пиење 
за 2019 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.11.2018 
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.09-2355/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 14 од Законот 

за утврдување на водни услуги (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.7/2016), 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 30.11.2018 година ја 

донесе следната: 

О Д Л У К А 
за давање на Согласност за  

утврдување на тарифа за снабдување 
со вода за пиење за 2019 година 

 

Член 1 
Се дава Согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за утврдување на тарифа за 
снабдување со вода за пиење во општина 
Чешиново-Облешево за 2019 година, во 
висина од 20 ден/м3. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот 

на нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2346/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  давање на Согласност за 
утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води за 
2019 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за утврдување на 
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тарифа за собирање и одведување на 
урбани отпадни води за 2019 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
30.11.2018 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.09-22354/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 14 од Законот 

за утврдување на водни услуги (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.7/2016), 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 30.11.2018 

година ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

за давање на Согласност за  
утврдување на тарифа за собирање и 

одведување на урбани отпадни води за 
2019 година 

 
Член 1 

Се дава Согласност на ЈПКД 
„Облешево“ за утврдување на тарифа за 
собирање и одведување на урбани 
отпадни води во општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, во висина од 
10 ден/м3. 
 

 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот 

на нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-2345/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, точка 
9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  еднократна финансиска 

помош на Мартина Шахинова  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Мартина 
Шахинова, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.11.2018 
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.09-2353 /1        Општина Чешиново-Облешево 
04.12.2018 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 
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Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.11.2018 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на 

Мартина Шахинова  
 

Член 1 
 На Мартина Шахинова од Кочани со 
ЕМБГ 0906003498009 и се одобрува 
еднократна парична помош во висина од 
6.000.00 денари (шест илјади денари) како 
помош за учество на Балканското 
првенство за кадети/јуниори и јуниори 
U21, како член на Македонската 
репрезентација, во Дубровник Р.Хрватска 
. 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка 

200003386376983, Стопанска банка банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  

на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-2344/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 

9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  студиско патување во 

Р.Бугарија за  
членовите на Советот на општината 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

студиско патување во Р.Бугарија за 
членовите на Советот на општината, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
30.11.2018 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.09-2360/1        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 30.11.2018 година ја 
донесе следната: 
  

О Д Л У К А 
за студиско патување во Р.Бугарија за  

членовите на Советот на општината 
 

Член 1 
Се одобрува студиско патување во 

Република Бугарија за членовите на 
Советот на општината за периодот 21-
23.12.2018 година со посета на општини од 
пограничниот регион. 

Целта на студиското патување е 
размена на искуства во фазата на 
донесување на Буџет на општината. 

 
Член 2 

Трошоците за патување и 
сместување се на терет на општината. 

Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево 
за 2018 година. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-2349/1                      Совет на 
04.12.2018 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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