
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 7
Чешиново-Облешево

20.07.2021 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 извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Јуни 2021 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 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
14.07.2021 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.09-1226/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 14.07.2021 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
Јуни 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Јуни 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.08-1216/1                                     Совет на
19.07.2021 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 остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за месец

Јуни 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за усвојување на
Информацијата за остварени бруто приходи од
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работа на пазарот во Облешево за месец
Јуни 2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1227/1 Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 14.07.2021 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 Јуни 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јуни 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.08-1217/1                                     Совет на
19.07.2021 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

2020/2021 година во
ООУ „Климент Охридски“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата
2020/2021 година во ООУ „Климент Охридски“
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 14.07.2021 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.09-1225/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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.6/20152015 и бр.7/2019) и Програмата за
награди и подароци во основното и
предучилишното образование и воспитание во
Општина Чешиново-Облешево за учебната
2020/2021 година бр.08-1760/1 од 03.12.2021
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.18/20), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 14.07.2021 година ја донесе
следната:

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

прогласување на ученик на генерацијата
2020/2021 година во ООУ „Климент

Охридски“ Облешево

Член 1
На Анастасија Стојанова ученичка во IXа

одделение во ООУ „Климент Охридски“
Облешево ПУ Кучичино, да и се исплатат
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6.000,00 денари (шест илјади денари) како
парична награда за ученик на генерацијата
2020/2021 во ООУ „Климент Охридски“
Облешево.

Средствата да се исплатат на сметка на
нејзиниот татко Сане Стојанов со ЕМБГ
1906966493006, с/ка 240137000711328  Уни
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.08-1215/1                                     Совет на
19.07.2021 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 еднократна финансиска
помош на  Митко Николов од с.Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на  Митко
Николов од с.Теранци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1223/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 остварување на социјлана
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2021 година бр.08-796/1 од 28.04.2021 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.4/2021), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 14.07.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Митко Николов од с.Теранци

Член 1
На Митко Николов од с.Теранци  со

ЕМБГ 1710964493007 со постојано место на
живеење  во с.Теранци ул. Кемал Билалов бб,
му се одобрува еднократна парична помош во
висина од 3.000.00 денари (три илјади денари)
како помош за надомест на трошоци за
лекување.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да

се уплатат на сметка 300057114167098
Комерцијална банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-1214/1                                     Совет на
19.07.2021 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 во врска со инспекцискиот

надзор спроведен во ЈПКД „Облешево“
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1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата во врска со
инспекцискиот надзор спроведен во ЈПКД
„Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1223/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 14.07.2021 година,
донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата
во врска со инспекцискиот надзор
спроведен во ЈПКД „Облешево“

I
Се усвојува писмената Информација

во врска со инспекцискиот надзор за
неовластено стопанисување и управување со
локални водоснабдителни системи во неколку
населени места во општината, спроведен во
ЈПКД „Облешево“

II
Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на објавување во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1213/1                                     Совет на
19.07.2021 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 изменување и дополнување
усогласување со Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на

РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање
на Центар за развој на Источниот плански

регион број 0701-297/1 од 20.03.2008 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
изменување и дополнување усогласување со
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на
Одлуката за основање на Центар за развој на
Источниот плански регион број 0701-297/1 од
20.03.2008 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1222/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 26 став 5, член 82
став 2, член 84 став 2 и член 86 став 1 од
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) и член
36 став 1 точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),
Советот на општина Чешиново – Облешево, на
седницата одржана на ден 14.07. 2021 година,
ја донесе следната:

ОДЛУКА
За изменување и дополнување

усогласување со Законот за рамномерен
регионален развој („Службен весник на

РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање
на Центар за развој на Источниот плански

регион број 0701-297/1 од 20.03.2008 година

Член 1
Во член 3 од Одлуката за основање на

Центар за развој на Источниот плански регион
број 0701-297/1 од 20.03.2008 година,
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зборовите „Васил Главинов бб“ се заменуваат
со зборовите „Ванчо Прќе бр.119 / кат 2“.

Член 2
Во член 4 став 1 зборовите „ги врши

следниве работи“ се заменуваат со зборовите
„спроведува активности и реализира задачи
поврзани со развојните приоритети на
Источен плански регион и тоа“.

Во член 4 став 1 алинеа 3 на крајот на
реченицата се додаваат зборовите зборовите
„и предлог - проекти за финансирање од
Програмата за намалување на диспаритетите
меѓу и во рамките на планските региони и
зголемување на регионалната конкурентност“.

Во член 4 став 1 алинеа 4 зборовите
„најдоцна до 15-ти декември во тековната
година до Бирото за регионален развој“ се
заменуваат со зборовите „во законски
определениот рок“.

Во член 4 став 1 алинеа 11 зборовите
„на граѓани“ се бришат.

Во член 4 став 1 на почетокот на
алинеа 13 се додаваат зборовите „ Изготвува,
поднесува апликации и“.

Во член 4 став 1 алинеа 15 по зборот
„работење“ се додаваат зборовите „чиј
составен дел е и Извештајот за финансиското
работење на Центарот“, а зборот „доставува“
се заменува со зборот „поднесува“.

Во член 4 став 1 алинеа 16 зборот
„административни“ се заменува со зборовите
„административно - технички“.

Во член 4 став 1 по алинеа 16 се
додаваат три нови алинеи 17, 18 и 19, кои
гласат:

,,- Реализира активности за поттикнување
на конкурентноста преку активна поддршка на
приватниот сектор;

- Изготвува и реализира проекти и
договорени задачи и услуги за
министерства и други државни
институции и

- Врши други активности за
поттикнување на развојот на планскиот
регион.“

Член 3
Во член 5 став 1 зборот „раководител“

се заменува со зборот „директор“, а зборот
„конкурс“ се заменува со зборот „оглас“ по кој
се додаваат зборовите „во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој“.

Во член 5 став 2 зборот „Раководителот“
се заменува со зборот „Директорот“,  а по
зборот „мнозинство“ се додаваат зборовите
„гласови од вкупниот број на членови со право
на глас“.

Во член 5 став 3 зборот „раководителот“
се заменува со зборот „директорот“.

Член 4
Членот  6  се менува и гласи:
„За директор на Центарот, може да биде

избрано лице кое ги исполнува условите
утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.

Мандатот на директорот му престанува во
случаите утврдени со Законот за рамномерен
регионален развој.

Директорот може да биде разрешен и пред
истекот на мандатот во согласност со Законот
за рамномерен регионален развој.

Во случај кога не е избран директор на
Центарот или предвреме му престанал
мандатот, Советот за развој на планскиот
регион именува вршител на должноста
директор на Центарот се до изборот на нов
директор, без јавен оглас, од редот на
вработените во Центарот, а најдолго шест
месеци.

Вршителот на должноста директор ги има
сите права и обврски на директор на
Центарот.“

Член 5
Членот  7  се менува и гласи:

„Директорот на Центарот:
- го претставува и застапува Центарот,

- управува со имотот на Центарот и е
потписник на сметката на Центарот,

- го предлага годишниот финансиски план
и завршната годишна сметка на
Центарот и завршните годишни сметки
на проектите на Центарот,
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- донесува Правилник за
систематизација на работни места во
стручната служба на Центарот, по
претходно позитивно мислење од
Советот за развој на Источен плански
регион,

- раководи со стручната служба на
Центарот,

- ги предлага на Советот за развој на
планскиот регион: програми, проекти,
извештаи и останатите документи кои
се изготвуваат од страна на Центарот,
а треба да се усвојат од страна на
Советот за развој на планскиот регион,

- раководи со процесот на следење на
спроведувањето на Програмата за
развој на Источен плански регион,

- раководи и ги координира активностите
поврзани со спроведувањето на
Програмата на Министерството за
локална самоуправа од Законот за
рамномерен регионален развој, од
надлежност на Центарот,

- раководи со изработката на Предлог-
проектите за развој на планскиот
регион,

- раководи со процесот на
спроведување на одобрените проекти
за развој на планскиот регион,

- иницира и воспоставува соработка со
други надлежни државни органи и со
донаторски органиции кои поддржуваат
проекти за развој на Источен плански
регион и на општините што влегуваат
во неговиот состав,

- обезбедува правилно и  законито
користење, одржување и  заштита на
имотот на Центарот и

- врши други работи утврдени со закон и
други работи  поврзани со активностите
на Центарот.“

Член 6
Членот 8 се менува и гласи:
„Центарот има стручна служба, која се

организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната

служба на Центарот ја донесува Советот за
развој на Источен плански регион на предлог
на директорот на Центарот.

Правата, обврските и одговорностите на
вработените во стручната служба на Центарот
се уредуваат во согласност со Законот за
работни односи и истите немаат статус на
административни службеници.

Платата на директорот на Центарот ја
утврдува Министерот за локална самоуправа
по претходна согласност од Владата.

Бројот на вработени службеници во
Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Источен плански регион.“

Член 7
Во член 9 став 1 зборот „раководителот“

се заменува со зборот „директорот“.
Во член 9 став 2 по зборот „Центарот“ се

додаваат зборовите „за следната календарска
година“, а зборовите „мора најдоцна“ се
заменуваат со зборот „мора“.

Во член 9 ставот 5 се менува и гласи:
,,По истекот на 3 (три) месеци Советот

за развој на Источен плански регион мора да го
усвои Финансискиот план на Центарот.“

Член 8
По членот 11 се додава нов член 11 - а

кој гласи:
„Член 11 - а

Општините кои влегуваат во состав на
Источен плански регион, кои се крајни
корисници на проекти за развој на планскиот
регион, исплаќаат средства во висина до 15%
од проектната (пресметковна) вредност на
одобрен проект на Центарот за реализација и
имплементација на проектот.

Основните критериуми за висината на
средствата за проектите исплатени на
општините кон Центарот од ставот 1 на овој
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член се утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.

Поблиските критериуми за висината на
средствата за исплата за Центарот од ставот
1 на овој член ги пропишува министерот за
локална самоуправа.

Средствата од ставот 1 на овој член
општините, ги префрлаат на сметка на
Центарот, пред започнување на постапката за
јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена од
денот на потпишување на договорот за
реализација на проектот кој Бирото за
регионален развој го склучува со Центарот.

Општините кои нема да ги исплатат
средствата од ставот 1 на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што
Центарот ќе ги наплати договорените
средства од доделените средства за
реализација на проектот, а преостанатите
средства  ќе бидат распределени за
финансирање на проекти од листата на
позитивно оценетите проекти.“

Член 9
Во член 12 став 1 зборот

„Раководителот“ се заменува со зборот
„Директорот“, а по зборовите „за работа на
Центарот“ се става запирка и се додаваат
зборовите „кој е составен дел на годишниот
извештај за работењето на Центарот,“.

Во член 12 став 2 по зборот
„доставува“ се додаваат зборовите “на
усвојување“.

Член 10
Во член 13 став 1 зборот

„раководителот“ се заменува со зборот
„директорот“.

Член 11
Членот 16 се менува и гласи гласи:
„Заради имплементација на член 31 од

Законот за рамномерен регионален развој,
Министерот за локална самоуправа и
директорот на Центарот склучуваат договор
за соработка за тековната година, а
Градоначаниците на општините од Источен
плански регион и директорот на Центарот
склучуваат договор за дополнителни средства
за кофинансирање на задачите и
активностите на Центарот за тековната
година.“

Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесувањето, а ќе се објави во („Службен
гласник на општина Чешиново - Облешево“).

Бр.08-1212/1                                     Совет на
19.07.2021 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-
30.06.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01-30.06.2021 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1218/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

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

30.06.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за периодот 01.01-30.06.2021 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.08-1207/1                                     Совет на
19.07.2021 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 01.01-30.06.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.01-
30.06.2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1219/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 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 01.01-30.06.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.01 -
30.06.2021 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.08-1208/1                                     Совет на
19.07.2021 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
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работа на  ООУ „Климент Охридски“
Облешево  за учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на годишен Извештај за работа на
ООУ „Климент Охридски“ Облешево  за
учебната 2020/2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1220/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 година ја донесе следната:

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

работа на  ООУ „Климент Охридски“
Облешево  за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната 2020/2021
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.08-1209/1                                     Совет на
19.07.2021 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 измени на распоредот на средствата на

Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за
2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за измени на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
14.07.2021 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.09-1221/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од
Законот за локална самоуправа и член 21, став
1 точка 4 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015), а во врска со
член 34 од Законот за Буџетите (Службен
весник на Република Македонија бр. 64/2005,
4/2008, 103/2008, 156/2009, 95/2010, 186/2011,
171/2012, 192/2015 и 167/2016), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 14.07.2021 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За измени на распоредот на средствата на

Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за
2021 година

Член 1
Се врши измена на распоредот на

средствата на Буџетот на Општина Чешиново-
Облешево за 2021 година на следниот начин:
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Потпрограма
Потставка

Буџет Само
финан
сирањ

е

Дотац
ии

Дон
аци

и

Кред
ити

Е00-
Општинска
администраци
ја
464990-Други
трансфери

20.000 0 0 0 0

ЈД0-Изградба
на локални
патишта и
улици
482120-
Изградба на
улици, патишта
и автопати

2.000.000 0 0 0 0

ЈИ –Изградба
на системи за
одведување и
пречистување
на отпадни
води
482920-
Изградба на
други објекти

-2.020.000 0 0 0 0

Член 2
Со усвојување на Одлуката, измените

стануваат составен дел од Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2021 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.08-1210/1                                     Совет на
19.07.2021 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 „Страшо

Пинџур“ Соколарци  за учебната 2020/2021
година

1.Ја прогласувам Одлуката за измени на
распоредот на средствата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
14.07.2021 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.09-1070/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 година ја донесе следната:

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

работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 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.08-1211/1                                     Совет на
19.07.2021 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 давање на Согласност за
формирање на паралелки во ООУ „Страшо

Пинџур“ с.Соколарци за учебната
2021/2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за формирање на паралелки
во ООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци за
учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1242/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год. Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 53 точка 5 од Законот
за основно образование (Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 161/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 14.07.2021 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на Согласност за формирање
на паралелки во ООУ „Страшо Пинџур“

с.Соколарци за учебната 2021/2022 година

Член 1
Се дава Согласност за формирање на

паралелки во ООУ „Страшо Пинџур„
с.Соколарци за учебната 2021/2022 година, а
врз основа на писмен преглед на паралелки
изготвен од страна на училиштето.

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.08-1236/1                                     Совет на
19.07.2021 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 давање на Согласност за формирање на

паралелки во ООУ „Климент Охридски“
с.Облешево за учебната 2021/2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за формирање на паралелки во
ООУ „Климент Охридски“ с.Облешево за
учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1241/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год. Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 53 точка 5 од Законот
за основно образование (Службен весник на
Република Северна Македонија бр. 161/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 14.07.2021 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на Согласност за формирање на

паралелки во ООУ „Климент Охридски“
с.Облешево за учебната 2021/2022 година
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Член 1
Се дава Согласност за формирање на

паралелки во ООУ „Климент Охридски„
с.Облешево за учебната 2021/2022 година, а
врз основа на писмен преглед на паралелки
изготвен од страна на училиштето.

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.08-1235/1                                     Совет на
19.07.2021 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 утврдување на приоритет

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на приоритет, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1240/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 62 став 1 од
Законот за локална самоуправа ( „Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/020 и
член 21, став 1, точка43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево („Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“
бр.6/15 и 7/19), а во врска со Договорот за

заем за финансирање на Проектот за
поврзување на локални патишта помеѓу
Република Северна македонија и
Меѓународната банка за обнова и развој –
Светска банка, бр.9034-МК од 23.12.2019
година, Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
14.07.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За утврдување на приоритет

Член 1
Со оваа Одлука Советот на општина

Чешиново-Облешево дава согласност и го
утврдува како приоритетна инвестиција под-
проектот „Реконструкција на улица Христијан
Тодоровски Карпош“ с.Чешиново, општина
Чешиново-Облешево изработен од АКВА-ИНГ
ДОО Штип.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесување, а ќе се објави во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-1234/1 Совет на
19.07.2021 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 Годишната Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

за учебната 2021/2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за
учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1239/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.161/2019
и 229/2020), 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 14.07.2021 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната Програма за

работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2021/2022 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2021/2022 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.08-1233/1 Совет на
19.07.2021 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 основање на Центар за развој на
Источниот плански регион

(Пречистен текст)

1.Ја прогласувам Одлуката за основање
на Центар за развој на Источниот плански
регион (Пречистен текст), што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1238/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 26 став 5 и член 86
став 1 од Законот за рамномерен регионален
развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021), а
согласно Одлуката за основање на Центар за
развој на Источниот плански регион број 0701-
297/1 од 20.03.2008 година и Одлуката за
изменување и дополнување усогласување со
Законот за рамномерен регионален развој
(„Службен весник на РСМ“ бр.24/2021) на
Одлуката за основање на Центар за развој на
Источниот плански регион број 08-1212/1 од
19.07.2021 година, Советот на општина
Чешиново-Облешево, на седницата одржана
на 14.07.2021 година, ја донесе следната:

ОДЛУКА
за основање на Центар за развој на

Источниот плански регион
(Пречистен текст)

Општи одредби
Член 1

Заради вршење на стручни работи од
значење на Источниот плански регион, се
основа Центар за развој на Источниот плански
регион.

Член 2
Центарот за развој на Источниот

плански регион има својство на правно лице и
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се регистрира пред надлежните државни
институции, врз основа на Законот за
рамномерен регионален развој.

Член 3
Седиште на Центарот за развој на

Источниот плански регион е во Штип на улица
Ванчо Прќе бр.119 / кат 2.

Делокруг на работа на Центарот
Член 4

Центарот за развој на Источниот
плански регион, спроведува активности и
реализира задачи поврзани со развојните
приоритети на Источен плански регион и тоа:

- Ја изготвува предлог – програмата за
развој на планскиот регион;

- Изготвува предлог – акционен план за
имплементација на Програмата за
развој на планскиот регион;

- Подготвува предлог – проекти за развој
на планскиот регион и за подрачјата со
специфични развојни потреби и
предлог - проекти за финансирање од
Програмата за намалување на
диспаритетите меѓу и во рамките на
планските региони и зголемување на
регионалната конкурентност;

- Ги доставува предлог проектите за
регионален развој, врз основа на
утврдената листа на предлог – проекти
од страна на Советот за развој на
Источниот плански регион, во законски
определениот рок;

- Ги координира активностите поврзани
со имплементација на Програмата за
развој на планскиот регион;

- Склучува Договори со Бирото за
регионален развој за реализација на
проекти за развој на планскиот регион;

- Ги реализира проектите за развој на
планскиот регион;

- Подготвува годишен извештај за
спроведување на Програмата за развој
на планскиот регион;

- Обезбедува информации до
заинтересираните страни за текот на
реализацијата на Програмата за развој
на планскиот регион и други прашања
поврзани со регионалниот развој;

- Обезбедува стручна и техничка помош
за единиците на локалната самоуправа
при подготвувањето на нивните
програми за развој;

- Обезбедува стручни услуги за
здруженијата и други заинтересирани
страни за подготовка на проекти од
областа на регионалниот развој;

- Ја поттикнува меѓуопштинската
соработка во рамките на планскиот
регион;

- Изготвува, поднесува апликации и
Спроведува проекти за поттикнување на
развојот на планскиот регион,
финансирани од фондовите на
Европската Унија и други меѓународни
извори;

- Врши промоција на развојните можности
на планскиот регион;

- Подготвува годишен извештај за своето
работење чиј составен дел е и
Извештајот за финансиското работење
на Центарот и истиот го поднесува до
Советот за развој на Источниот плански
регион и Советите на единиците на
локалната самоуправа, во состав на
планскиот регион;
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- Врши стручни и административно -
технички работи за потребите на
Советот за развој на Источниот
плански регион;

- Реализира активности за поттикнување
на конкурентноста преку активна
поддршка на приватниот сектор;

- Изготвува и реализира проекти и
договорени задачи и услуги за
министерства и други државни
институции и

- Врши други активности за
поттикнување на развојот на планскиот
регион.

Организациска поставеност

Член 5
Центарот за развој на Источниот

плански регион (во понатамошниот текст:
Центарот) има директор, кој се избира по пат
на јавен оглас во согласност со Законот за
рамномерен регионален развој.

Директорот на Центарот го избира
Совтот за развој на Источниот плански
регион, со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот
број на членови со право на глас.

Мандатот на директорот на Центарот е
4 (четири) години, со право на повторен
избор.

Член 6
За директор на Центарот, може да

биде избрано лице кое ги исполнува условите
утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.

Мандатот на директорот му престанува
во случаите утврдени со Законот за
рамномерен регионален развој.

Директорот може да биде разрешен и
пред истекот на мандатот во согласност со
Законот за рамномерен регионален развој.

Во случај кога не е избран директор на
Центарот или предвреме му престанал
мандатот, Советот за развој на планскиот
регион именува вршител на должноста
директор на Центарот се до изборот на нов

директор, без јавен оглас, од редот на
вработените во Центарот, а најдолго шест
месеци.

Вршителот на должноста директор ги
има сите права и обврски на директор на
Центарот.

Член 7
Директорот на Центарот:
- го претставува и застапува

Центарот,

- управува со имотот на Центарот и е
потписник на сметката на Центарот,

- го предлага годишниот финансиски
план и завршната годишна сметка на
Центарот и завршните годишни
сметки на проектите на Центарот,

- донесува Правилник за
систематизација на работни места во
стручната служба на Центарот, по
претходно позитивно мислење од
Советот за развој на Источен
плански регион,

- раководи со стручната служба на
Центарот,

- ги предлага на Советот за развој на
планскиот регион: програми, проекти,
извештаи и останатите документи
кои се изготвуваат од страна на
Центарот, а треба да се усвојат од
страна на Советот за развој на
планскиот регион,

- раководи со процесот на следење на
спроведувањето на Програмата за
развој на Источен плански регион,

- раководи и ги координира
активностите поврзани со
спроведувањето на Програмата на
Министерството за локална
самоуправа од Законот за
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рамномерен регионален развој, од
надлежност на Центарот,

- раководи со изработката на
Предлог-проектите за развој на
планскиот регион,

- раководи со процесот на
спроведување на одобрените
проекти за развој на планскиот
регион,

- иницира и воспоставува соработка
со други надлежни државни органи
и со донаторски органиции кои
поддржуваат проекти за развој на
Источен плански регион и на
општините што влегуваат во
неговиот состав,

- обезбедува правилно и  законито
користење, одржување и  заштита
на имотот на Центарот и

- врши други работи утврдени со
закон и други работи  поврзани со
активностите на Центарот.

Член 8
Центарот има стручна служба, која се

организира во одделенија.
Одлуката за организација на стручната

служба на Центарот ја донесува Советот за
развој на Источен плански регион на предлог
на директорот на Центарот.

Правата, обврските и одговорностите
на вработените во стручната служба на
Центарот се уредуваат во согласност со
Законот за работни односи и истите немаат
статус на административни службеници.

Платата на директорот на Центарот ја
утврдува Министерот за локална самоуправа
по претходна согласност од Владата.

Бројот на вработени службеници во
Центарот и нивните плати ги определува
Советот за развој на Источен плански регион.

Финансирање на Центарот
Член 9

Центарот има финансиски годишен
план, кој се предлага од страна на директорот
на Центарот, а се усвојува од страна на
Советот за развој на Источниот плански регион.

Предлог финансиски годишен план на
Центарот за следната календарска година,
мора да се достави до Советот за развој на
Источниот плански регион, најдоцна до 1 (први)
декември, во тековната година, а истиот се
усвојува од страна на Советот до крајот на
декември во тековната година.

Во случај на недонесување на Одлука за
усвојување на финансискиот годишен план на
Центарот, се донесува Одлука за времено
финансирање на Центарот.

Временото финансирање на Центарот,
не може да биде подолго од три месеци.

По истекот на 3 (три) месеци Советот за
развој на Источен плански регион мора да го
усвои Финансискиот план на Центарот.

Член 10
Единиците на локалната самоуправа,

кои се во состав на Источниот плански регион,
се согласни да го финанираат тековното
работење на Центарот, со што секоја година ќе
планираат ставка во своите буџети за
финансирање на Центарот.

Член 11
Висината на финансиските средства кои

ќе ги издвојува секоја единица на локалната
самоуправа, која е во состав на Источниот
плански регион, се определува на 10 денари по
глава на жител.

Висината на финансиските средства кои
единиците на локалните самоуправи ги
трансферираат за тековното работење на
Центарот, може да се промени со Одлука на
Советите на единиците на локалната
самоуправа, кои се во состав на Источниот
плански регион.

Трансферот на средствата ќе се врши
квартално, за секој квартал однапред.

Центарот за развој на Источниот
плански регион има сметка во системот на
Трезорската сметка.
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Член 11 – а
Општините кои влегуваат во состав на

Источен плански регион, кои се крајни
корисници на проекти за развој на планскиот
регион, исплаќаат средства во висина до 15%
од проектната (пресметковна) вредност на
одобрен проект на Центарот за реализација и
имплементација на проектот.

Основните критериуми за висината на
средствата за проектите исплатени на
општините кон Центарот од ставот 1 на овој
член се утврдени во Законот за рамномерен
регионален развој.

Поблиските критериуми за висината на
средствата за исплата за Центарот од ставот
1 на овој член ги пропишува министерот за
локална самоуправа.

Средствата од ставот 1 на овој член
општините, ги префрлаат на сметка на
Центарот, пред започнување на постапката за
јавна набавка, најдоцна во рок од 30 дена од
денот на потпишување на договорот за
реализација на проектот кој Бирото за
регионален развој го склучува со Центарот.

Општините кои нема да ги исплатат
средствата од ставот 1 на овој член, го губат
правото на користење на средствата, при што
Центарот ќе ги наплати договорените
средства од доделените средства за
реализација на проектот, а преостанатите
средства  ќе бидат распределени за
финансирање на проекти од листата на
позитивно оценетите проекти.

Член 12
Директорот на Центарот доставува на

усвојување годишен финансиски извештај за
работа на Центарот, кој е составен дел на
годишниот извештај за работењето на
Центарот, до Советот за развој на Источниот
плански регион.

Усвоениот годишен финансиски
извештај се доставува на усвојување до
Советите на Единиците на Локалната
Самоуправа од Источниот плански регион.

Член 13
На предлог на членовите на Советот

или на предлог на директорот на Центарот,

може да се покрене иницијатива за промена на
висината на финансиските средства за
тековното работење на Центарот.

Преодни и завршни одредби

Член 14
Центарот за развој на Источниот

плански регион, е основан откако сите Совети
на Единиците на Локалната Самоуправа од
Источниот плански регион ќе донесат Одлука
за основање на Центарот.

Член 15
Најдоцна во рок од три месеци од

усвојувањето на оваа Одлука, од страна на
сите Совети на единици на локалната
самоуправа, треба да се изврши избор на
раководител на Центарот од страна на
Советот.

До изборот на раководител на Центарот
за развој на Источниот плански регион, се
овластува претседателот на Источниот плански
регион да ги преземе обврските поврзани со
регистрација на Центарот пред надлежните
државни институции и останатите обврски
утврдени со Законот за рамномерен
регионален развој и оваа Одлука.

Член 16
Заради имплементација на член 31 од

Законот за рамномерен регионален развој,
Министерот за локална самоуправа и
директорот на Центарот склучуваат договор за
соработка за тековната година, а
Градоначаниците на општините од Источен
плански регион и директорот на Центарот
склучуваат договор за дополнителни средства
за кофинансирање на задачите и активностите
на Центарот за тековната година.

Член 17
Оваа Одлука стапува во сила со денот

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

ЗАВРШНА ОДРЕДБА
од Одлуката за изменување и дополнување

усогласување со Законот за рамномерен
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регионален развој („Службен весник на
РСМ“ бр.24/2021) на Одлуката за основање
на Центар за развој на Источниот плански
регион број 08-1212/1 од 19.07.2021 година

Член 12
Оваа Одлука влегува во сила со денот

на донесувањето, а ќе се објави во („Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“).
_______________________________________
Пречистениот текст ги опфаќа: Одлуката за основање на Центар за
развој на Источниот плански регион број 0701-297/1 од 20.03. 2008
година и Одлуката за изменување и дополнување усогласување со
Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“
бр.24/2021) на Одлуката за основање на Центар за развој на Источниот
плански регион број 08-1212/1 од 19.07. 2021 година

Бр.08-1232/1                                     Совет на
19.07.2021 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 Годишната
Програма за работа на ООУ „Климент

Охридски“ Облешево за учебната
2021/2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма за работа
на ООУ „Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 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.09-1237/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год. Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование („Службен
весник на Република Македонија“ бр.161/2019 и
229/2020), 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 14.07.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната Програма за

работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2021/2022 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ООУ „Климент Охридски“ Облешево
за учебната 2021/2022 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.08-1231/1                                     Совет на
19.07.2021 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 давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2022 година во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за вработување
за 2022 година во ООУ „Климент Охридски“
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 14.07.2021 година.
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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.09-1247/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год. Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор  („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14,
199/14, 27/16, 35/18   и  198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
бр.143/19 и 14/20), Советот  на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 14.07.2021 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2022 година во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2022 година во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево.

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ООУ „Климент Охридски“
Облешево.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1243/1 Совет на
19.07.2021 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 давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2022 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за вработување
за 2022 година во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1248/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за вработените
во јавниот сектор  („Службен весник на
Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 27/16,
35/18   и  198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр.143/19 и
14/20), Советот  на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
14.07.2021 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2022 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот план
за вработување за 2022 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци.
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1244/1                                     Совет на
19.07.2021 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 поништување на Одлуката за
усвојување на Урбанистичка ревизија за

општина Чешиново-Облешево бр.08-1071/1
од 14.06.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
поништување на Одлуката за усвојување на
Урбанистичка ревизија за општина Чешиново-
Облешево бр.08-1071/1 од 14.06.2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 14.07.2021 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.09-1249/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 14.07.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За поништување на Одлуката за усвојување

на Урбанистичка ревизија за општина
Чешиново-Облешево бр.08-1071/1 од

14.06.2021 година

Член 1
Се поништува Одлуката за усвојување

на  Урбанистичка ревизија за општина
Чешиново-Облешево бр.01-1045/21 од
09.06.2021 година („Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево“ бр.6/2021),
документ со 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.08-250/1 Совет на
19.07.2021 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 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 ја донесе на
седницата одржана на ден 14.07.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1070/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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 14.07.2021 година ја донесе следната:

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

општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се усвојува Урбанистичка ревизија за

општина Чешиново-Облешево бр.01-1045/2
од 09.07.2021 година, документ со 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.08-1246/1                                     Совет на
19.07.2021 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

материјална помош на Црковен одбор при
храмот „Св.Цар Константин и Царица Елена“

с.Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална помош
на Црковен одбор при храмот „Св.Цар
Константин и Царица Елена“ с.Соколарци, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
14.07.2021 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.09-1253/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање за материјална

помош на Црковен одбор при храмот
„Св.Цар Константин и Царица Елена“

с.Соколарци

Член 1
Се усвојува Барањето за материјална

помош на Црковен одбор при храмот „Св.Цар
Константин и Царица Елена“ с.Соколарци  за
набавка на градежен материјал, за
реконструкција на црквата, (набавка на гибливи
лајсни – 30 броја, обични лајсни со мрежа 2,5м
– 70 броја, мрежа – 10 топа, лепак за мрежа 90
– 100 броја, грунд подлога 5-6 канти, 1/25кг,
абриб пластичен во канти  1/25кг – 45-50 броја)
со вкупна вредност до 100.000,00 денари (сто
илјади денари).
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Работната рака за реконструкција на
црквата ќе ја обезбеди Црковниот одбор.

По завршување на градежните
активности да се достави Завршен Извештај
за вградениот градежен материјал.

Член 2
Средствта се обезбедени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2021
година.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-1251/1 Совет на
19.07.2021 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
група граѓани од с.Спанчево за рушење на

стар објект во распаѓање

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање на група граѓани од
с.Спанчево за рушење на стар објект во
распаѓање, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 14.07.2021 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.09-1254/1                   Општина Чешиново-Облешево
19.07.2021 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),
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 14.07.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање на група граѓани
од с.Спанчево за рушење на стар објект во

распаѓање

Член 1
Се усвојува Барањето на група граѓани

од с.Спанчево за рушење на стар објект во
распаѓање лоциран на КП бр.5794/1 дел 4, ИЛ
2009, помошна зграда со п=87м2 на име на
општина Чешиново-Облешево,  зпз запишано
во Имотен лист 2020 на име на РСМ.

Просторот кој ќе биде ослободен со
рушење на објектот да биде наменет за
проширување на гробиштата во с.Спанчево.

Рушењето на објектот да биде
организирано од страна на општината.

Градежниот шут настанат со рушење на
објектот да биде прописно отстранет на
депонија за градежен шут.

Член 2
Средствта за рушење на објектот се

обезбедени во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-1252/1                                     Совет на
19.07.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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