
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 6
Чешиново-Облешево

31.05.2022 година
Излегува по

потреба

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

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

Одлуката за усвојување на Годишниот
Извештај за спроведување на Програмата

за развој на Источниот плански регион
2021-2026, за 2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2021-2026, за 2021
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 27.04.2022 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.09-1140/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002),
и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 27.04.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај за
спроведување на Програмата за развој на

Источниот плански регион 2021-2026, за 2021
година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

спроведување на Програмата за развој на
Источниот плански регион 2021-2026, за 2021
година, изготвен од страна на Директорот на
Центарот за Развој на Источниот плански
регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1131/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на

Источен плански регион за 2021 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
работењето на Центарот за развој на Источен
плански регион за 2021 година, што Советот на
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општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.04.2022 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.09-1141/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002),
и член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 27.04.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот Извештај
за работењето на Центарот за развој на
Источен плански регион за 2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работењето на Центарот за
развој на Источен плански регион за 2021
година со Годишниот финансиски извештај за
работа на Центарот за 2021 година, изготвен
од страна на Директорот на Центарот за
развој на Источниот плански регион.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1132/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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
реализирање на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево во 2021

година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализирање на
социјална заштита во општина Чешиново-
Облешево во 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.04.2022 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.09-1142/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 27.04.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  усвојување на Извештајот за

реализирање на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево во 2021

година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

реализирање на социјална заштита во општина
Чешиново-Облешево во 2021 година.
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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.08-1133/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 на
Правилниот за изменување и

дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина
Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на Правилниот за изменување
и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.04.2022 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.09-1143/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 116 став 1 алинеа
8 од Законот за заштита на децата (Службен
весник на Република Македонија бр. 23/2013
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15,
192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и

„Службен весник на Република Северна
Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 311/20
и 294/21), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
27.04.2022 година ја донесе следната:

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

изменување и дополнување на Правилникот
за систематизација на работните места во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина

Чешиново-Облешево

Член 1
Се дава согласност на Правилниот за

изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, општина
Чешиново-Облешево бр.01-90/1 од 11.05.2022
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1134/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 27.04.2022 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.09-1144/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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
27.04.2022 година  да ја донесе следната:

ОДЛУКА
за утврдување на приоритет

Член 1
Со оваа Одука Советот на општина

Чешиново-Облешево дава согласност и го
утврдува како приоритетна инвестиција под-
проектот ,,Изградба на улица Питу Гули’’
с.Облешево, општина Чешиново-Облешево
изработен од АСТРЕКС Скопје.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила со денот

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

Бр.08-1135/1 Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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
утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење/водоснабдување на ЈПКД

„Облешево“ за регулиран период 2022
година

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење/водоснабдување
на ЈПКД „Облешево“ за регулиран период 2022
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 27.04.2022 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.09-1145/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги (Службен
весник на Република Македонија бр.7/2016),
член 21, став 1 точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
27.04.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење/водоснабдување на ЈПКД

„Облешево“ за регулиран период 2022
година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
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снабдување со вода за
пиење/водоснабдување  за 2022 година, во
висина од 30,11 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1136/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 Ребаланс на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево

за 2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Ребаланс на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2022 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 27.04.2022 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.09-1146/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 21, став 1, точка 4
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 27.04.2022 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Ребаланс на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за 2022
година

Член 1
Се усвојува Ребалансот на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за 2022 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.08-1137/1 Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 дополнување на Одлуката за одобрување
на финансиски средства на „ФК Чешиново

2015“ Чешиново  за одобрување на
финансиски средства за учество во Трета

лига Исток бр. 08-385/1 и 24.02.2022 год.

1.Ја  прогласувам Одлуката за
дополнување на Одлуката за одобрување на
финансиски средства на „ФК Чешиново 2015“
Чешиново за одобрување на финансиски
средства за учество во Трета лига Исток бр. 08-
385/1 и 24.02.2022 год., што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.04.2022 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.09-1147/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1 точка 9
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) и
член 21, став 1, точка 43 од 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 27.04.2022  година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За дополнување на Одлуката за

одобрување на финансиски средства на
„ФК Чешиново 2015“ Чешиново  за

одобрување на финансиски средства за
учество во Трета лига Исток бр. 08-385/1 и

24.02.2022 год.

Член 1
Во Одлуката за одобрување на

финансиски средства на „ФК Чешиново 2015“
Чешиново  за одобрување на финансиски
средства за учество во Трета лига Исток бр.
08-385/1 и 24.02.2022 год. (Службен гласник
на Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2022) по член 1 се додава нов
член 1а кој гласи:

„Да се платат сите доспеани а
неизмирени фактури, договори, сметки кои не
се во спротивност со Договорот за
финансирање („Учество - натпревар во Трета
фудбалска лига Исток,  сезона 2022),
заклучно со 27.04.2022 година.

Член 2
Средствата се предвидени во Буџетот

на општината за 2022 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.08-1138/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 предавање на стопанисување и
управување на објект  „Повеќенаменско

спортско игралиште во Облешево“ на ЈПКД
„Облешево“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
предавање на стопанисување и управување на
објект  „Повеќенаменско спортско игралиште во
Облешево“ на ЈПКД „Облешево“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.04.2022 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.09-1148/1                   Општина Чешиново-Облешево
31.05.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 27.04.2022 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За предавање на стопанисување и

управување на објект  „Повеќенаменско
спортско игралиште во Облешево“ на

ЈПКД „Облешево“

Член 1
Се дава на стопанисување и

управување на објект „Повеќенаменско
спортско игралиште на ЈПКД „Облешево“

Член 2
Условите под кои објектот  наведен во

член 1 на оваа Одлука се предава на
стопанисување и управување на Јавното
Претпријатие подетално ќе биде опишан во
Договорот склучен помеѓу општината и ЈПКД
„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.08-1139/1                                     Совет на
31.05.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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