
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 12
Чешиново-Облешево

25.08.2020 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за доделување на парична
награда за прогласување на ученик на
генерацијата 2019/2020 година во ООУ

„Климент Охридски“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата
2019/2020 година во ООУ „Климент
Охридски“ Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1272/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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.6/20152015 и бр.7/2019) и
Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното образование
и воспитание во Општина Чешиново-
Облешево за учебната 2019/2020 година
бр.08-2236/1 од 25.11.2019 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.15/19), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда за

прогласување на ученик на генерацијата
2019/2020 година во ООУ „Климент

Охридски“ Облешево

Член 1
На Давид Стоименов ученичка во IXа

одделение во ООУ „Климент Охридски“
Облешево, да му се исплатат 6.000,00
денари (шест илјади денари) како парична
награда за ученик на генерацијата
2019/2020 во ООУ „Климент Охридски“
Облешево.

Средствата да се исплатат на сметка
на неговата мајка Емилија Стоименова со
ЕМБГ 1005981498009, с/ка
300057104723857 Комерцијална банка



Стр.2 бр.12 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 25.08.2020 год.

ИЗДАВА 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.08-1258/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за доделување на парична
награда за прогласување на ученик на
генерацијата 2019/2020 година во ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата
2019/2020 година во ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1273/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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.6/20152015 и бр.7/2019) и Програмата за
награди и подароци во основното и
предучилишното образование и воспитание
во Општина Чешиново-Облешево за
учебната 2019/2020 година бр.08-2236/1 од
25.11.2019 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.15/19),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда за

прогласување на ученик на генерацијата
2019/2020 година во ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци

Член 1
На Давид Симионов ученичка во IXа

одделение во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, да му се исплатат 6.000,00
денари (шест илјади денари) како парична
награда за ученик на генерацијата
2019/2020 во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци.

Средствата да се исплатат на сметка
на неговиот татко Борче Симионов со
ЕМБГ 0602981493001, с/ка
200001995773343 Стопанска банка

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1254/1                      Совет на
25.08.2020 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
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за доделување на парична
награда за постигнат успех во

образовниот процес

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
постигнат успех во образовниот процес,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 19.08.2020 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.09-1274/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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.6/20152015 и бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда за

постигнат успех во образовниот процес

Член 1
На Александра Ташкова од

с.Облешево, да и се исплатат 6.000,00
денари (шест илјади денари) како парична
награда за постигнат успех – Ученик на
генерација од машинска струка 2016-2020
година во СОУ „Гошо Викентиев“ Кочани.

Средствата да се исплатат на сметка
300057110017923 Комерцијална банка

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1260/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на
Заклучокот за извршени работи за

одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јуни 2020 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 Јуни 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година.
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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.09-1271/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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

Јуни 2020 година
I

Се усвојува писмената
Информација за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Јуни 2020 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.08-1257/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:

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

Заклучокот за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за

месец Јуни 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јуни 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1275/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
19.08.2020 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 Јуни 2020

година



Стр.5 бр.12 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 25.08.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за
месец Јуни 2020 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.08-1261/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за измена и дополнување на
Одлуката за приоритетен проект и

сопствено учество во реализација на
проектот „Изградба на улица Едвард

Кардељ во Облешево и улица
Александар Македонски во Чешиново,
општина Чешиново-Облешево бр.08-

233/1 од 28.01.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измена и дополнување на Одлуката за
приоритетен проект и сопствено учество
во реализација на проектот „Изградба на
улица Едвард Кардељ во Облешево и
улица Александар Македонски во
Чешиново, општина Чешиново-Облешево
бр.08-233/1 од 28.01.2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево

ја донесе на седницата одржана на ден
19.08.2020 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.09-1270/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За измена и дополнување на Одлуката

за приоритетен проект и сопствено
учество во реализација на проектот

„Изградба на улица Едвард Кардељ во
Облешево и улица Александар

Македонски во Чешиново, општина
Чешиново-Облешево бр.08-233/1 од

28.01.2020 година

Член 1
Во Одлуката за приоритетен проект и

сопствено учество во реализација на
проектот „Изградба на улица Едвард
Кардељ во Облешево и улица Александар
Македонски во Чешиново, општина
Чешиново-Облешево бр.08-233/1 од
28.01.2020 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.2/2020)
член 2, став 1 се менува и гласи:
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„Општината да учествува со
1.471.281,00 денари (еден милион
четиристотини седумдесет и една илјада,
двеста осумдесет и еден денар)
сопствени средства во реализација на
проектот.“

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1256/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Извештајот
за  извршување на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за периодот
01.01-30.06.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување
на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за периодот 01.01-30.06.2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1269/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр. 5/2002), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.01-

30.06.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.01-
30.06.2020 година, кој е прилог на оваа
Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1255/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
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Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за започнување на
активности за  ажурирање на

Процената на загрозеност од сите
ризици и опасности на подрачјето на

општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
започнување на активности за
ажурирање на Процената на загрозеност
од сите ризици и опасности на подрачјето
на општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
19.08.2020 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.09-1268/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), а согласно член 14 став 1 од
Уредбата за методологијата за изработка
на процената на загрозеноста на
безбедноста на Република Македонија од
сите ризици и опасности, нејзината
содржина и структура, начинот на чување
и ажурирање,  како и определувањето на

субјектите во системот на управување со
кризи на кои им се доставува целосна или
извод од процената, Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За  започнување на активности за

ажурирање на Процената на загрозеност
од сите ризици и опасности на

подрачјето на општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Се отпочнува со активности за

редовно ажурирање на Процената на
загрозеност од сите ризици и опасности на
Општина Чешиново-Облешево.

Член 2
Се задолжуваат сите субјекти во

Системот за управување со кризи да
извршат анализа на сите опасности кои
настанале во претходната година (вид на
опасност, поплава, пороен дожд проследен
со град и ветер, пожари, епидемии кај
луѓето и животните и други опасности,
штети од истите и нивната спремност за
одговор на истите) а кои се во нивна
надлежност за справување, да извршат
ажурирање на ресурсите-човечки и
материјални и истите да ги достават до
Регионалниот центар за управување со
кризи Кочани.

Член 3
Регионалниот центар за управување

со кризи да изврши обединување на сите
анализи од субјектите на ЦУК во Општина
Чешиново-Облешево и на Советот да му
предложи целосен документ за ажурирање
на Процената согласно Законот за
управување со кризи и Уредбата.



Стр.8 бр.12 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 25.08.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1254/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Извештајот
за извршување на Одлуките донесени

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-30.06.2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување
на Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за период
01.01-30.06.2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1267/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр. 5/2002), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.01-30.06.2020
година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-Облешево
за период 01.01 - 30.06.2020 година,
изготвен од страна на Градоначалникот на
општината.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1253/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
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Одлуката за усвојување на Барање за
материјална помош на Драгица

Анакиева од Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална
помош на Драгица Анакиева од
Облешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1266/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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 и
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Барање за

материјална помош на Драгица
Анакиева од Облешево

Член 1
Се усвојува  Барање за

материјална помош на Драгица Анакиева
од Облешево во набавка на 5 (пет) вреќи
цемент и песок за санирање на ѕид на
нејзиниот станбен објект.

Работната рака околу градежниот
зафат од став 1 на овој член е на терет на
Барателот.

По завршување на градежните
активности, Барателот да достави
Извештај за наменско користење на
материјалната помош.

Член 2
Средствата за градежниот материјал

од член 1 став 1 на оваа Одлука се
обезбедени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1252/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ 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 Барање за
финансиска помош на Месна Заедница

Бурилчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за финансиска
помош на Месна Заедница Бурилчево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
19.08.2020 година.



Стр.10 бр.12 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 25.08.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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.09-1264/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 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 и
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Барање за

финансиска помош на Месна Заедница
Бурилчево

Член 1
Се усвојува  Барање за финансиска

помош на Месна Заедница Бурилчево од
15.000,00 денари (Петнаесет илјади
денари) за намирување на трошоци за
потрошена електрична енергија за
водоводот во селото.

Пред уплата на средствата,
Месната Заедница Бурилчево да достави
доказ, сметка за неплатена електрична
енергија во  вредност наведена во ства 1
на овој член.

По уплата на средствата од став 1
на овој член, да се достави доказ за
наменско потрошени средства.

Член 2
Средствата се обезбедени во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1251/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ 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 Барање на
Иницијативен одбор за изградба на

соборен храм „Свети Трифун“
с.Кучичино

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање на Иницијативен
одбор за изградба на соборен храм „Свети
Трифун“ с.Кучичино, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1265/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019),  Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање на

Иницијативен одбор за изградба на
соборен храм „Свети Трифун“

с.Кучичино

Член 1
Се усвојува Барање на

Иницијативен одбор за изградба на
соборен храм „Свети Трифун“ с.Кучичино,
за изградба на соборниот храм.

По доставена предмер-пресметка
од страна на Барателот, општината да
набави градежен материјал потребен за
извршување на градежните  работи со
вредност до 100.000,00 денари (сто
илјади денари).

Остатокот од средствата за
изведување на градежните работи
наведени во писменото Барање,
Барателот да ги обезбеди од сопствени
приходи или други извори на приходи.

Член 2
Средствата од член 1 став 2 од

оваа Одлука се предвидени во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2020
година.

Член 3
За вградениот градежен материјал,

Барателот да достави Извештај до
општината.

Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на донесувањето и истата ќе
се објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1250/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за ослободување од плаќање
на месечен паушал во ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за месеци во кои
е прекинат воспитно-образовниот

процес

1.Ја прогласувам Одлуката за
ослободување од плаќање на месечен
паушал во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
за месеци во кои е прекинат воспитно-
образовниот процес, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1263/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа
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(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019),  Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 19.08.2020 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За ослободување од плаќање на

месечен паушал во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за месеци во

кои е прекинат воспитно-образовниот
процес

Член 1
Се усвојува Барањето на УО на

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
ослободување од плаќање на месечен
паушал за посета на детската градинка, за
месеци во кои е прекинат воспитно-
образовниот процес поради ситуацијата
со КОВИД 19 и мерките за справување со
истата.

Се до конечно отварање на
градинките родителите на децата
запишани во детската градинка немаат
обврска за плаќање на месечниот паушал
.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на донесувањето и
истата ќе се објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1249/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република

Македонија“ 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 годишен
Извештај за работа на

ООУ „Климент Охридски“ Облешево  за
учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на годишен Извештај за работа
на ООУ „Климент Охридски“ Облешево  за
учебната 2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 19.08.2020
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.09-1262/1        Општина Чешиново-Облешево
25.08.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019),  Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 19.08.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на годишен Извештај за

работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево  за учебната 2019/2020 година
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Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната
2019/2020 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на донесувањето и
истата ќе се објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1248/1                      Совет на
25.08.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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