
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 6
Чешиново-Облешево

14.06.2021 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 остварени бруто

приходи од работа на пазарот во
Облешево  за месец Мај 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Мај 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
14.06.2021 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.09-1070/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.06.2021 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 14.06.2021 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 Maj 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец Maj 2021 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.08-980/1                                     Совет на
14.06.2021 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 усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-Облешево
за месец Мај 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за извршени
работи за одржување на јавното осветлување
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на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Мај 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
14.06.2021 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.09-1075/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.06.2021 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 14.06.2021 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 Мај 2021

година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Мај 2021
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.08-1069/1                                     Совет на
14.06.2021 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  Одлуката

за одобрени финансиски средства за
спроведување на на ИСИ Чешиново 2021

1.ја  прогласувам Одлуката за одобрени
финансиски средства за спроведување на на
ИСИ Чешиново 2021, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 14.06.2021 година.

2.Одлуката 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.09-1071/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.06.2021 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), а во согласност со
Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево во областа на културни и
спортски манифестации за 2021 година бр. 08-
1761/1 од 03.12.2020 година (Службен гласник
на општина Чешиново-Облешево бр.18/2020),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 14.06.2021 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрени финансиски средства за

спроведување на на ИСИ Чешиново 2021

Член 1
Во согласност со Програмата за

активности на општина Чешиново-Облешево во
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областа на културни и спортски
манифестации за 2021 година бр. 08-1761/1
од 03.12.2020 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.18/2020) се
одобруват 260.000,00 денари (двеста и
шеесет илјади денари) за организација и
спроведување на Илинденски Спортски Игри
Чешиново 2021 година.

Средствата уплатени на име на
спонзорство на игрите, средства од издавање
под закуп за локација на шанк и други
средства кои ќе бидат уплатени на име на
организација на игрите ќе бидат наменети за
организација и спроведување на игрите.

Член 2
Намената на средствата од  член 1,

став 1 на оваа Одлука  ќе бидат наменети
како во Точка 9 од Програмата за активности
на општина Чешиново-Облешево во областа
на културни и спортски манифестации за 2021
година бр. 08-1761/1 од 03.12.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.18/2020) и тоа:

- ангажирање на две лица надворешни
соработници за организирање на игрите;

- изготвување на покани,
благодарници, дипломи и слично;

- набавка на топки, пехари, медали и
слично;

- ангажирање на судии;
- Обезбедување на финансиски

средства за награди и тоа :
 Фудбал 1 место

.........................100.000,00денари
 Фудбал 2 место

...........................50.000,00денари
 Шах 1 место

.............................3.000,00денари
- други непредвидени трошоци.

Член 3
Средствата од член 1 став 1 на оваа

Одлука се се обезбедени во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2021 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.08-1068/1                                     Совет на
14.06.2021 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  Одлуката
за усвојување на Урбанистичка ревизија за

општина Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Урбанистичка ревизија за
општина Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 14.06.2021 година.

2.Одлуката 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.09-1073/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.06.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 62 став 1, точка 1 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 11 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 14.06.202 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Урбанистичка ревизија за

општина Чешиново-Облешево
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Член 1
Се усвојува Урбанистичка ревизуија за

општина Чешиново-Облешево бр.01-1045/1
од 09.06.2021 година, документсо кој
општината ќе има интегрирани податоци во
многу области.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

објавување во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1071/1                                     Совет на
14.06.2021 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

Одлуката за усвојување на   Извештајот за
материјално-финансиско работење

на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.01.2021 - 31.03.2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на   Извештајот за материјално-
финансиско работење  на ЈПКД „Облешево“
за периодот 01.01.2021 - 31.03.2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 14.06.2021 година.

2.Одлуката 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.09-1072/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.06.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 14.06.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот за

материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.01.2021

- 31.03.2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

материјално-финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“ за периодот 01.01.2021 -
31.03.2021 година, бр.05-222/1 од 21.05.2021
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.08-1067/1                                     Совет на
14.06.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев

СОДРЖИНА Стр.
1.РЕШЕНИЕ за прогласување и

објавување на  Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто приходи од
работа на пазарот во Облешево  за месец Мај
2021 година..........................................................1

2.ЗАКЛУЧОК за усвојување на
Информацијата за остварени бруто приходи од
работа на пазарот во Облешево за месец Maj
2021 година..........................................................1

3.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на  Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на



Стр.5 бр.6 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 14.06.2021 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

територија на општина Чешиново-Облешево
за месец Мај 2021 година.................................1

4.ЗАКЛУЧОК за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-Облешево
за месец Мај 2021 година.................................2

5.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на  Одлуката за одобрени
финансиски средства за спроведување на на
ИСИ Чешиново 2021.........................................2

6.ОДЛУКА за одобрени финансиски
средства за спроведување на на ИСИ
Чешиново 2021..................................................2

7.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на  Одлуката за усвојување на
Урбанистичка ревизија за општина Чешиново-
Облешево...........................................................3

8.ОДЛУКА за усвојување на
Урбанистичка ревизија за општина Чешиново-
Облешево...........................................................3

9.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на  Одлуката за усвојување на
Извештајот за материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.01.2021 - 31.03.2021 година.........................4

10.ОДЛУКА за усвојување на
Извештајот за материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.01.2021 - 31.03.2021 година.........................4

ПРИЛОГ: Урбанистичка ревизија за
општина Чешиново-Облешево


