
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 8
Чешиново-Облешево

02.06.2020 година
Излегува по

потреба

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 усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Април 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
Април 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 29.05.2020
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.09-921/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 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
29.05.2020 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

Април 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Април 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.08-918/1                      Совет на
02.06.2020 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 усвојување на Извештајот
за  извршување на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за периодот
01.01-31.03.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување
на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за периодот 01.01-31.03.2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 29.05.2020
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.09-922/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 29.05.2020
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-

31.03.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.01-
31.03.2020 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.08-917/1                      Совет на
02.06.2020 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 материјално-финансиско работење на

ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.01.-
31.03.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“
за периодот 01.01.-31.03.2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
29.05.2020 година.

2.Решението да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.
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3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-923/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 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 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 29.05.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.01.-

31.03.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.01.-
31.03.2020  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.08-916/1                      Совет на
02.06.2020 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 дополување на
Одлуката за извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измена и дополување на Одлуката за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево з
а 2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 29.05.2020
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.09-924/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
2  од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македониоја бр.5/2002), член 23 став 8 од
Законот за финансирање на единиците на
локалната самоуправа (Службен весник на
РМ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/2011, 192/2015, 209/2018 и Службен
весник на РСМ бр.244/2019), член 31 од
Законот за буџетите (Службен весник на
Република Македонија бр.64/29005, 4/2008,
103/2008, 156/2009, 95/2010, 180/2011,
171/2012, 192/2015 и 176/2016), член 93
став 2 од Законот за административни
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службеници (Службен весник на
Република Македонија бр.27/20014,
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016,
80/2016, 127/2016, 142/2016, 2/2017,
16/2017 и 11/2018)  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 37 тата седницата, одржана на ден
29.05.2020 година ја донесе следната:

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

за извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

Член 1
Во Одлуката за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година бр.08-2644/1 од 30.12.2019
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.18/19) во
Преамбулата на Одлуката  став „5“ се
заменува со став „8“ и се додава Закон за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Службен весник на РСМ
бр.244/19).

Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година, бр. 08-2644/1 од
30.12.2019 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.18/19)  е
донесена на 31вата редовна седница на
Советот на општина Чешиново-Облешево
одржана на ден 30.12.2019 година.

Член 2
Овие измени стануваат составен

дел на Одлуката за извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево
бр. 08-2644/1 од 30.12.2019 година.

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила со

денот на нејзиното донесување и истата

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

Бр.08-914/1 Совет на
02.06.2020 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 трансфер на средства до „
Здружението Фудбалски клуб Фудбал

Старс“ Кочани, за реализација на
проектот „Фудбалска школа за деца“

1.Ја прогласувам Одлуката за
трансфер на средства до „Здружението
Фудбалски клуб Фудбал Старс“ Кочани, за
реализација на проектот „Фудбалска школа
за деца“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 29.05.2020
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.09-925/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 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
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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 29.05.2020  година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За трансфер на средства до „

Здружението Фудбалски клуб Фудбал
Старс“ Кочани, за реализација на

проектот „Фудбалска школа за деца“

Член 1
До „Здружение Фудбалски клуб

Фудбал Старс“ да се изврши трансфер на
30.000,00 денари (триесет илјади денари)
за реализација на активности на
Здружението по поднесено Барање за
финансирање на проекти на Невладини
Организации а врз основа на активност на
Здружението кое ќе ги спроведе на
територија на општина Чешиново-
Облешево.

Средствата да бидат наменети
исклучиво за активности предвидени во
проектната апликација за реализација на
проектот „ Фудбалска школа за деца “.

Член 2
Градоначалникот на општината и

Претседателот на Здружението ФК
Фудбал Старс ќе склучат Договор за
трансфер на средства предвидени во
член 1 од оваа Одлука.

Член 3
Средствата се предвидени во

Буџетот на општината за 2020 година.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот

на нејзиното донесување и истата ќе се

објави во Службен гласник на општина
Чешиново-облешево.

Бр.08-915/1                      Совет на
02.06.2020 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 месечна закупнина

1.Ја прогласувам Одлуката за
ослободување од плаќање на месечна
закупнина, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 29.05.2020
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.09-920/1        Општина Чешиново-Облешево
02.06.2020 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
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седницата одржана на ден 29.05.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За ослободување од плаќање на

месечна закупнина

Член 1
Се усвојува Барањето на Стојан

Петров од Чешиново, за ослободување од
плаќање на месечна закупнина за месец
Февруари, Март, Април и Мај 2020 година
за објект сопственост на општина
Чешиново-Облешево Дел 1 и Дел 2 Сала,
заведени во Имотен лист бр.1198 КО
Кочани, лоциран на КП 4980 со вкупна
површина на објектите од 220м2, а
согласно Договор за закуп склучен со
општина Чешиново-Облешево бр.03/311-1
и 03-312/1 од 31.01.2020 година.

Член 2
Да се сторнира обврската по основ

на закупнина од по 2.300,00 денари (две
илјади и триста денари), за двата објекта
предмет на Договорите цитирани во член
1 на оваа Одлука,  за период Февруари,
Март, Април и Мај 2020 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.08-919/1                      Совет на
02.06.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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