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

 
Godina 15 broj 3 

^e{inovo-Oble{evo 
22.03.2019 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  

остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец Февруари 2019 

 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

Февруари 2019, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

15.03.2019 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.09-746/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 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 15.03.2019 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 Февруари 2019 

 

I 

 Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Февруари 2019, 

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.08-726/1                      Совет на 
22.03.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Програмата за социјална 

заштита во општина Чешиново-
Облешево  за 2019 година 

 

 1.Ја прогласувам Програмата за 

социјална заштита во општина 
Чешиново-Облешево  за 2019 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-742/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 3, член 11 и 

член 12 од Законот за социјална 
заштита (Службен весник на 

Република Македонија бр.79/2009, 

36/2011, 51/2011, 166/2012, 

15/2013, 79/2013, 164/2013, 
187/2013, 38/2014, 44/2014, 

116/2014, 180/2014, 33/2015, 

72/2015, 150/2015, 173/2015, 

192/2015, 30/2016, 163/2017 и 

51/2018), член 22 точка 7  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) и врз 

основа на Мислењето од 

Министерството за труд и социјална 
политика бр.  10-1536/1 од 05.02.2019 

година, Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 година  ја 
донесе следната: 

 

ПРОГРАМА 

За социјална заштита во  
општина Чешиново-Облешево  за 

2019 година 

 

 

 1.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 Социјалната заштита на 

граѓаните општина Чешиново-

Облешево  ја остварува во согласност 

со начелото на социјална праведност. 
Таа го воспоставува системот на 

социјална заштита и го овозможува 

неговото функционирање, обезбедува 

услови и мерки за вршење на 
социјално-заштитната дејност и 

развива форми на самопомош. 

 Социјалната заштита се утврдува 

како дејност од јавен интерес. Врз 

основа на Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) 

член 22 точка 7, општините имаат 

надлежност да ја спроведуваат 
социјалната заштита во следните 

области: социјална заштита и заштита 

на децата – детски градинки и домови 

за стари лица (сопственост, 
финансирање, инвестиции и 

одржување), остварување на 

социјална грижа за инвалидните лица, 
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слепи лица, деца без родители и 

родителска грижа, деца со воспитно 

социјални проблеми,  деца со 
посебни потреби, деца од 

еднородителски семејства, деца на 

улица, лица изложени на социјален 

ризик, лица засегнати со злоупотреба 
на дрога и алкохол, подигање на 

свеста на населението, домување на 

лица со социјален ризик, 

остварување на право и воспитување 
на децата од предучилишна возраст. 

Посебна грижа се предвидува на т.н. 

ризични групи. Вршењето на овие 

надлежности се во согласност со 
Националната програма за развој на 

социјалната заштита. 

Општината во остварувањето 

на својата надлежност од областа на 

социјалната заштита работи согласно 
важечката законска регулатива и 

подзаконските акти донесени од 

државата и локалната самоуправа и 

тоа: Законот за социјална заштита, 
Програмата за остварување на 

социјалната заштита, Националата 

програма за развој на социјалната 

заштита, Законот за локална 
самоуправа, Законот за семејство, 

Законот за урбанистичко планирање, 

Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти и други 

акти, врз основа на кои се утврдува 
социјалната заштита, специфичните 

потреби на населението и начинот на 

остварување на социјалната заштита. 

 
 За превземање мерки и 

унапредување на превенцијата, 

општината има соработка со 

Центарот за социјална работа 
Кочани, така што ги идентификува 

поединечните случаи на кои им е 

потребна помош и згрижување. 

 2.ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Главна цел на Програмата за 

активностите во областа на 
социјалната заштита, во општина 

Чешиново-Облешево е да предложи 

форми на социјална и здравствена 

грижа и да одреди приоритети во 
решавањето на истите во рамките на 

своите законски овластувања за 

добробитта на своите граѓани, земајќи 

ги во предвид различните потреби и 
интереси на жените, мажите и децата. 

Програмата се темели на начелата за 

еднаквост, недискриминација и 

почитување на човековите права и 
истата дирекно придонесува кон 

имплемантација на обврските кои 

произлегуваат од меѓународните, 

националните и локалните документи 

во овие области. Приоритетите и 
мерките на програмата ќе бидат 

определени врз основа на анализа на 

состојбите на целокупната сфера на 

социјалното живеење и 
идентификуваните проблеми во неа. 

Притоа во анализата особено 

внимание ќе се посвети на проблемите 

и искуствата со кои се соочуваат 
различните категории и групи на 

граѓани. 
 

 3.ВИДОВИ РИЗИЦИ НА КОИ СЕ 

ИЗЛОЖЕНИ ГРАЃАНИТЕ И 

КАТЕГОРИИТЕ НА ЛИЦА КОИ ГИ 

ОПФАЌА ОВАА ПРОГРАМА 

 Основни социјални ризици на 
кои најчесто се изложени граѓаните се 

следните: 

 -ризици по здравјето (болест, 

повреда и инвалидност) 
 -ризици од стареење (старост и 

преживување) 

 -ризици од мајчинство и 

семејство 
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 -ризици од невработеност и 

професионална неадаптираност и 

 -ризици од неадаптираност кон 
социјалната средина 

 

 Категории на лица кои ќе бидат 

опфатени со оваа Програма кога ќе 
се најдат во исклучително тешка 

ситуација се: 

 -лица со телесна попреченост 

 -деца на улица (деца без 
родители и родителска грижа) 

 -деца со посебни потреби 

 -деца со воспитно социјални 

проблеми 
 -деца од еднородителски 

семејства 

 -лица изложени на социјален 

ризик 

 -лица засегнати од употреба на 
дрога и алкохол  

 -стари лица без семејна грижа 

 -тешко болни лица и приматели 

на терапија 
 -лица погодени од елементарни 

непогоди, пожари, поплави и сл. 

  

4.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ 
Општина Чешиново-Облешево 

со цел обезбедување на социјалната 

заштита за нејзините граѓани ќе ги 

спроведува следните мерки и 

активности: 
 

4.1 Остварување на 

социјална заштита на лица со 

посебни потреби 
Во овој дел општината ќе нуди 

помош во следните сфери: 

-утврдување на регистрирани 

лица со интелектуална и телесна 
попреченост и изготвување на 

социјална карта за видот, потребата 

и локалитетот на алтернативната 

мерка на социјална заштита; 

 -вклучување на лицата со 
интелектуална и телесна попреченост 

во предучилишните установи и во 

основното образование; 

 -обезбедување на превоз на 
лицата со посебни потреби;  

-олеснување на движењето и 

физичка комуникација за лицата со 

телесна попреченост - рушење на 
бариери;  

-подобрување на условите на 

живеење; 

 -изготвување на локален 
акционен план за унапредување на 

положбата на лицата со попреченост 

во општина Чешиново-Олешево 

 

4.2.Остварување на 
социјална заштита на стари лица и 

лица без семејна грижа, поддршка 

на Дневниот центар за стари лица 

во Облешево 
Зголеменото учество на старото 

население во севкупното население во 

светот е причина ООН и 

меѓународната јавност се повеќе да го 
актуелизираат ова прашање во сите 

свери на животот, притоа создавајки 

услови за подобрување на квалитетот 

и подигање на стандардот за живот на 

старите лица. Општина Чешиново-
Облешево активно работи на 

подобрување на: 

-Организирање на акцијата 

рурален доктор во соработка со ЈЗУ 
Медицински центар Кочани 

-Помош во социјални пакети 

-Помош во набавка на лекарства 

и прехранбени намирници 
-Финансиска помош за лекување 

во земјата и во странство 
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-Финансиска и материјална 

помош за работа во Дневниот центар 

за стари лица во Облешево 
-Вклучување на пензионерите 

во акции и активности од поширок 

општествен интерес и значење и 

искористување на културниот и 
професионалниот ресурс кој можат 

да го понудат; 

-Поддршка на програми за 

збогатување на формите на 
активирање на пензионерите преку 

културно – забавни, рекреативно – 

спортки, литературн, едукативно – 

здравствени и други активности 
 

4.3.Материјална помош во 

случај на елементарни непогоди 

Општина Чешиново-Облешево  

во делот на социјална заштита 
предвидува можност за помош во 

материјал за обнова на опожарени 

куќи, поплавени куќи или штета 

настаната од друг вид на 
елементарна непогода. Често се 

случува овој вид на помош да им е 

потребна на семејства кои живеат во 

тешки супстандардни услови и 
семејства кои имаат деца со посебни 

потреби. 

Активности: 

-Поддршка на програми и 

активности за кризна интервенција 
за брзо и ефикасно дејствување во 

случај на непогоди 

-мапирање на постоечките 

ресурси и интервентните тимови за 
дејствување при елементарни 

непогоди 

-Унапредување на мрежата на 

интервентни тимови 
-Координација на 

распределувањето на хуманитарна 

помош обезбедена преку општина 

Чешиново-Облешево 

 
4.4.Организирање на 

хуманитарни акции 

  За  потребите на  

маргинализираните  групи: лицата  со 
посебни  потрeби, старите  и 

изнемоштени  лица , како  и семејства  

со  социјален  ризик,  Општината  ќе 

организира  собирни  акции  во  
облека и обувки , училишни помагала, 

средства за  хигиена  и друго , а за 

тешко болните лица во соработка со 

Центарот за социјални работи Кочани 
ќе  посредува за   добивање  на 

парична  помош.  

За овие акции   општината ќе  го 

вклучи    Црвениот  крст и други 

невладини организации кои можат да  
помогнат  во  организирањето  на  

хуманитарните  акции. 

 

4.5. Финансиска поддршка на 
НВО за реализација на проекти за 

социјално загрозени семејства и 

поединци 

За реализација на проекти за 
социјално загрозени семејства и 

поедници ќе се финансираат: 

Oганизациjaтa нa  Црвен  крст, 

Здруженија на лица  со хендикеп и 

други здруженија кои  остваруваат  
активности   од областа на 

социјалната и здравствената  заштита  

за потребите   на  маргинализирани 

групи  како: лица  со посебни  
потреби, стари  лица ,  лица 

корисници  на социјална  помош и 

слично. 

За секое поединечно барање 
Советот на општината ќе донесе 

Одлука. 
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5.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 Финасиските средства кои се 

потребни за реализација на 
Програмата за социјална заштита во 

општина Чешиново-Облешево ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево 2019 година. 
 Вкупно обезбедени финансиски 

средства: 

 -Од Буџетот на општина 

Чешиново-
Облешево.........600.000,00 ден. 

 Овие финансиски средства ќе 

се користат за категориите на 

граѓани кои се наоѓаат во 
исклучително тешка финансиска 

состојба и во специфични услови и 

тоа: 

1. Лица со телесна 

попреченост......... 1.000,00 

до 6.000,00 денари 

2. Деца на улица (деца без 

родители и родителска 

грижа)................................

.......... 1.000,00 до 5.000,00 

денари 

3. Деца со посебни 

потреби............... 1.000,00 

до 6.000,00 денари 

4. Деца со воспитно-социјални 

проблеми....................1.000

,00 до 3.000,00 денари 

5.  Деца од еднородителски 

семејства..............1.000,00 

до 6.000,00 денари 

6. Лица изложени на социјален 

ризик......................1.000,00 

до 10.000,00 денари 

7. Стари лица без семејна 

грижа.........1.000,00 до 

10.000,00 денари 

8. Лица со здравствени 

проблеми........1.000,00 до 

6.000,00 денари (за лекување 

со оперативен зафат во 

странство до 12.000,00 

денари) 

9. Лица погодени од 

елементарни непогоди, 

пожари и друго (висината на 

финансиските средства што 

ќе се одобрат да бидат во 

зависност од настанатата 

штета) 

10. Дневен центар за стари 

лица Облешево ( во зависност 

од потребите) 

 

 Разгледувањето на поднесените 

барања од граѓаните (поединечно за 
секое барање) ќе го  врши Комисија за 

финансии формирана од Страна на 

Советот на општина Чешиново-

Облешево. 
 За секое Барање поединечно 

средствата ќе се уплаќаат на 

трансакциска сметка на барателот. 

 

 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 Програмата влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-727/1                      Совет на 
22.03.2019 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. 
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бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на 
Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година 

 
1.Ја  прогласувам Одлуката за 

измена на Одлуката за извршување 

на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-743/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 36, став 1 

од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.5/2002), член 23 став 

8 од Законот за финансирање на 

единиците на локаланата самоуправа 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и 

член 36 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

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

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 15.03.2019 

ја донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За измена на Одлуката за 

извршување на буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2019 година 

 

Член 1 

Во вториот ред од преамбулата 
на Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година, бр.08-

2593/1 од 31.12.2018 година, после 
зборовите „..... член 23 став ....бројот 

5 се заменува со број 8, а во 

четвртиот ред после бројот „.... 

192/15....“ се додаваат следниот 

број... 209/18. 
 

Член 2 

По усвојувањето на измената на 

Одлуката за извршување на буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 

2019 година од страна на  Советот на 

општината, овие измени стануваат 

составен дел на Одлуката за 
извршување на 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.08-732/1                      Совет на 
22.03.2019 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. 
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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 Февруари 2019 година 

 

 1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 

месец Февруари 2019 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-745/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 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 15.03.2019 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 Февруари 2019 година 

 

I 

 Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Февруари 2019 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-730/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Завршната сметка на  
 ЈПКД „Облешево“ за 2018 година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  

ЈПКД „Облешево“ за 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-744/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 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 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 15.03.2019 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 
2018 година 

 

 Член 1 

Се усвојува Завршната сметка 
на ЈПКД „Облешево“ за 2018 година. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                             

 
Бр.08-729/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Завршната сметка на  ООУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2018 година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за  
усвојување на Завршната сметка на  

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 15.03.2019 
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.09-751/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 
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ден 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за 2018 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 
2018 година на следните сметки: 

 772010523190317 - Наменска 

сметка 

 772010523178712 – Сметка на 
сопствени приходи 

 772010523178534 – Сметка од 

проект Еразмус+. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.           

Бр.08-726/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Програмата за одржување на 

паркови, зеленило и спортско-
рекреативни површини во 2019 

година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за  

усвојување на Програмата за 
одржување на паркови, зеленило и 

спортско-рекреативни површини во 

2019 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 15.03.2019 

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.09-741/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), и 

член 21, став 1, точка 16 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 15.03.2019 година ја донесе 
следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за  

одржување на паркови, зеленило 

и спортско-рекреативни површини 

во 2019 година 

 
Член 1 

Се усвојува Програмата за 

одржување на паркови, зеленило и 
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спортско-рекреативни површини во 

2019 година, изготвена 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.08-728/1                      Совет на 
22.03.2019 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 
Завршната сметка на  ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 2018 

година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

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

седницата одржана на ден 

15.03.2019 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.09-752/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за 2018 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2018 година. 

  

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     

Бр.08-735/1                      Совет на 
22.03.2019 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. 
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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 
Завршната сметка на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-748/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 33 точка 4 

од Законот за финансирање на 

единиците на локаланата самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), 

член 36 став 1, точка 2 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник 

на Република   Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1, точка 4 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 година ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2018 

година 

 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2018 година. 

  

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-734/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Годишниот Извештај за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2018 година 
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 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
15.03.2019 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.09-747/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 34 од 

Законот за финансирање на 

единиците на локаланата самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), 

член 36 став 1, точка 2 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник 

на Република   Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1, точка 4 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 година ја 

донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на  

Годишниот Извештај за 

извршување на  

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2018 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Годишниот Извештај 
за извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2018 година. 

  

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-733/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Завршната сметка на  ООУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 
2018 година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за 

2018 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 15.03.2019 

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.09-750/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 15.03.2019 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за 2018 

година 

 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ООУ „Климент Охридски“ Облешево 

за 2018 година на сметки: 

 772010522390314 – наменска 
сметка 

 772010522378710 – 

самофинансирачка сметка. 

  

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.           

Бр.08-737/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Финансискиот план и активности 
за одржување на 16ти состанок на 

Европска мрежа на штркови 2019 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Финансискиот план и 
активности за одржување на 16ти 

состанок на Европска мрежа на 

штркови 2019, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

15.03.2019 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.09-754/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
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Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 

  

О Д Л У К А 
за усвојување на Финансискиот 

план и активности за одржување 

на 16ти состанок на Европска 

мрежа на штркови 2019 
 

Член 1 

Се усвојува писмениот 

Финансиски план и предвидените 

активности во истиот за 
спроведување и одржување на 

16тиот состанок на Европска мрежа 

на штркови 2019. 

Во финансискиот план детално 
се опишани активностите и 

финансиската конструкција по 

одредена активност. 

Средствата се обезбедени од 
донатори и од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2019 година. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-738/1                      Совет на 
22.03.2019 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 
Извештајот за вкупниот договорен 

износ по доверители за 

финансирање на доспеани, а 

неплатени обврски на општина 
Чешиново-Облешево 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

одобрување на Извештајот за 
вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски на 

општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.03.2019 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.09-753/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 8 став 4 од 

Законот за финансиска поддршка на 
единиците на локалната самоуправа и 

единки корисници основани од 

единиците на локалната самоуправа 

за финансирање на доспеани а 

неплатени обврски (Службен весник 
на Република Македонија 

бр.209/2018) и член 21, став 1, точка 

43 од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
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општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 15.03.2019 година ја 

донесе следната: 

 

О Д Л У К А 
За одобрување на Извештајот за 

вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски 
на општина Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Се одобрува Извештајот за 
вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на 

доспеани, а неплатени обврски на 

општина Чешиново-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.08-739/1                      Совет на 
22.03.2019 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 

Завршната сметка на  Општинска 

Изборна Комисија Чешиново-

Облешево за 2018 година 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
Општинска Изборна Комисија 

Чешиново-Облешево за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.03.2019 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.09-749/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 43 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

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

Облешево  на седницата одржана на 

ден 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на  Општинска Изборна 
Комисија Чешиново-Облешево за 

2018 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на 
Општинска Изборна Комисија 

Чешиново-Облешево  за 2018 година 

на сметка : 
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 772014046078947 – наменска 

сметка 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.           

Бр.08-736/1                      Совет на 
22.03.2019 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 давање на 

Согласност на ЈПКД „Облешево“ 
за отпочнување со активност 

изнесување на смет од 

населените места Теранци, 

Кучичино и Уларци 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за отпочнување со 
активност изнесување на смет од 

населените места Теранци, Кучичино 

и Уларци, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

15.03.2019 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.09-755/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 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 43 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 

 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за отпочнување со 

активност изнесување на смет од 

населените места Теранци, 
Кучичино и Уларци 

 

Член 1 

 Се дава  Согласност на ЈПКД 
„Облешево“ за отпочнување со 

активност изнесување на смет од 

населените места Теранци, Кучичино и 

Уларци и депонирање на истиот до 
депонија. 

 Активноста да започне од 

01.04.2019 година. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
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истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.           

Бр.08-740/1                      Совет на 
22.03.2019 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 измена  на 
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 
измена  на 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 15.03.2019 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.09-762/1        Општина Чешиново-Облешево 
22.03.2019 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 15.03.2019 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена  на 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 

 

Член 1 
Во 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 бр.08-230/1 од 

30.01.2019 година (Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево 

бр.1/2019) во насловот зборот Виница 
се заменува со зборот Кочани. 
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Член 2 

Во член 1 став 1 од Одлуката 

зборот Виница се заменува со зборот 
Кочани. 

Член 1 став 2 се менува и 

гласи: „ Средствата да се исплаќаат 

месечно во текот на 2019 година, 
почнувајки од датумот на 

доставување на потврдата 

13.02.2019 година.“ 

Член 1 став 3 од Одлуката се 
брише. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-740/1                      Совет на 
22.03.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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