
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 12
Чешиново-Облешево

15.10.2021 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 Септември 2021

година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Септември 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 08.10.2021 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.09-1623/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 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 Септември 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец Септември 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.08-1618/1                                     Совет на
14.10.2021 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 Септември 2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за извршени
работи за одржување на јавното осветлување
на територија на општина Чешиново-Облешево
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за месец Септември 2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
08.10.2021 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.09-1624/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 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
Септември 2021 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Септември
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.08-1619/1                                     Совет на
14.10.2021 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 01.07 - 30.09.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.07 -
30.09.2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 08.10.2021 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.09-1625/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 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 01.07 - 30.09.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.07 -
30.09.2021 година, изготвен од страна на
Градоначалникот на општината.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1620/1 Совет на
14.10.2021 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 2021 година, за
периодот 01.01-30.09.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, за периодот 01.01-30.09.2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 08.10.2021 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.09-1626/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2021 година, за

периодот 01.01-30.09.2021 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, за периодот 01.01-30.09.2021
годинана Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 година, за периодот 01.01-
30.09.2021 година
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2021 година, за периодот 01.01-30.09.2021
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.08-1621/1                                     Совет на
14.10.2021 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
материјално-финансиско работење

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.04.2021
- 30.06.2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“ за
периодот 01.04.2021 - 30.06.2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
08.10.2021 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.09-1627/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот за

материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот

01.04.2021 - 30.06.2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

материјално-финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“ за периодот 01.04.2021 -
30.06.2021 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.08-1617/1                                     Совет на
14.10.2021 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 Извештајот од оддржување
на Илинденски Спортски Игри Чешиново –

2021

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување Извештајот од оддржување на
Илинденски Спортски Игри Чешиново – 2021,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
08.10.2021 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.09-1629/1                   Општина Чешиново-Облешево
14.10.2021 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 08.10.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот од

оддржување на Илинденски Спортски Игри
Чешиново – 2021

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај од

оддржување на Илинденски Спортски Игри
Чешиново – 2021.

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.08-1622/1                                     Совет на
14.10.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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