
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 7
Чешиново-Облешево

21.06.2022 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 за месец
Април и Мај 2022 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот за месец
Април и Мај 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 20.06.2022 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.09-1271/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 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),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 20.06.2022 година,
донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата

за остварени бруто приходи од работа на
пазарот за месец Април и Мај 2022 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец Април и Мај 2022
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.08-1266/1                                     Совет на
20.06.2022 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

Програмата за дополнување на Програмата
за изработка на урбанистички планови и
урбанистички проекти на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево за 2022

година бр.08-2040/1 од 17.12.2021 година

1.Ја  прогласувам Програмата за
дополнување на Програмата за изработка на
урбанистички планови и урбанистички проекти
на подрачјето на општина Чешиново-Облешево
за 2022 година бр.08-2040/1 од 17.12.2021
година, што Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 20.06.2022 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.09-1268/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 40 став 1 од
Законот за урбанистичко планирање
(„Службен весник на Република Северна
Македонија“ бр.32/2020) и член 21 став 1 точка
7 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (“Сл.гласник на општина Чешиново-
Облешево“ бр.6/2015 и 7/2019), Советот на
Општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на 20.06.2022 година, донесе:

ПРОГРАМА
за дополнување на Програмата

за изработка на урбанистички планови и
урбанистички проекти на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево за 2022

година бр.08-2040/1 од 17.12.2021 година

I
Во програмата за изработка на

урбанистички планови и урбанистички проекти
на подрачјето на Општина Чешиново-
Облешево за 2022 година бр. 08-2040/1 од
17.12.2021 година (Службен гласник на
Општина Чешиново-Облешево бр.17/2021), се
врши следната дополна:

- Во поглавје II. „УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО“, се додава
нова точка која гласи:

Урбанистички
проект вон опфат
на урбанистички
план за изградба
на објекти за
лесна
фармацевтска
индустрија со
класа на намена

68203.9251
м2 / 6.8 ха

Самофинансирање од
правно лице

Г2.2 на КП 1992/1,
1992/2, 2006, 2016,
2021, 2022, 2023,
2024, 2025, 2026,
2027, 2028, 2029,
2030, 2031, 2032,
2033, 2034, 2035,
2036, 2037, 2038,
2039, 2040, 2041,
2042, 2043 и 2044
КО Спанчево вон
град, Општина
Чешиново-
Облешево

II
Програмата влегува во сила од осмиот

ден од денот на објавување во „Службен
гласник на Општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-1265/1                                     Совет на
20.06.2022 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 избор на приоритетен проект  „Изградба
на пристапен пат до земјоделско земјиште

с.Уларци“

1.Ја  прогласувам Одлуката за избор на
приоритетен проект  „Изградба на пристапен
пат до земјоделско земјиште с.Уларци“, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1270/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник
на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Сл.гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
20.06.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
за избор на приоритетен проект
„Изградба на пристапен пат до

земјоделско земјиште с.Уларци“

Член 1
Како приоритетен проект за

аплицирање на јавен повик бр.09-2022 од
АФПЗРР за Мерка 124-инвестиции во
инфраструктура за развој на земјоделство,
шумарство и водостопанство и заштита од
природни непогодби;

-под мерка 124.3-пристап до
земјоделско земјиште.

Се избира проектот „Изградба на
пристапен пат до земјоделско земјиште
с.Уларци“ КП бр.1742/3 и КП бр.1721 КО
Уларци, во должина од 1км.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување, и истата ќе се објави
во „Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево“

Бр.08-1264/1 Совет на
20.06.2022 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 согласност за намената на
инвестицијата за проект „Изградба на

пристапен пат до земјоделско земјиште
с.Уларци“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
согласност за намената на инвестицијата за
проект „Изградба на пристапен пат до
земјоделско земјиште с.Уларци“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1269/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на
РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Сл.гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
20.06.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За согласност за намената на инвестицијата

за проект „Изградба на пристапен пат до
земјоделско земјиште с.Уларци“

Член 1
Како приоритетен проект за аплицирање

на јавен повик бр.09-2022 од АФПЗРР за Мерка
124-инвестиции во инфраструктура за развој на
земјоделство, шумарство и водостопанство и
заштита од природни непогодби;

-под мерка 124.3-пристап до
земјоделско земјиште.

Советот дава согласност за намената
на инвестицијата за проект „Изградба на
пристапен пат до земјоделско земјиште
с.Уларци“ КП бр.1742/3 и КП бр.1721 КО
Уларци, во должина од 1км.
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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.08-1263/1 Совет на
20.06.2022 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 согласност  на

Измени и дополнување на Годишниот план
за вработување за 2022 година и за

обезбедени средства за  планираните
вработувања и унапредувања

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на  Измени и дополнување на
Годишниот план за вработување за 2022
година и за  обезбедени средства за
планираните вработувања и унапредувања,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1267/1 Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 20-б, точка 1,
алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор  („Сл.весник на
РМ„ 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
оддржана на ден 20.06.2022 год.,  донесе

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на  Измени и
дополнување на Годишниот план за

вработување за 2022 година и за
обезбедени средства за  планираните

вработувања и унапредувања

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава согласност на  Измените и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2022 година и за  обезбедени
финансиски средства за планираните 03 (три)
нови вработувања и планираните 04 (четири)
унапредувања во општинската администрација
за 2022 година.

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите 03

(три)  вработувања и планираните 04 (ќетири)
унапредувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на општината за 2022 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1262/1                                     Совет на
20.06.2022 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 Барање на Богданова
Лилјана од с.Чешиново за користење на

простор „Старо фудбалско игралиште во
Чешиново“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање на Богданова Лилјана
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од с.Чешиново за користење на простор
„Старо фудбалско игралиште во Чешиново“,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1276/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа 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 20.06.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Барање на Богданова
Лилјана од с.Чешиново за користење на

простор „Старо фудбалско игралиште во
Чешиново“

Член 1
Се усвојува Барањето на Богданова

Лилјана од с.Чешиново за користење на
простор „Старо фудбалско игралиште во
Чешиново“ за календарска 2022 година.

Користењето се однесува само на
делот за косење на тревата на игралиштето,
кое Барателот ќе ја користи за прехрана на
добиток.

Член 2
За време на користење на

игралиштето, барателот се обврзува да се
однесува како добра домаќин, стопанственик
на игралиштето кое нешто е регулирано и во
Законот за облигацини односи.

Доколку се јави потреба општината да
треба да спроведе некои активности на
игралиштето, Барателот се  обврзува истото да
го ослободи, без никаков против надоместок.

За користење на игралиштето барателот
ќе плати надоместок од 3.000,00 денари на
сметка на општина Чешиново-Облешево.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1273/1                                     Совет на
20.06.2022 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 учество и промоција на општина
Чешиново-Облешево во емисијата

„Везилка“ на Алфа ТВ

1.Ја  прогласувам Одлуката за учество и
промоција на општина Чешиново-Облешево во
емисијата „Везилка“ на Алфа ТВ, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1276/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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Врз основа 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 20.06.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За учество и промоција на општина
Чешиново-Облешево во емисијата

„Везилка“ на Алфа ТВ

Член 1
Се одобрува учество на општина

Чешиново-Облешево во емисијата „Везилка“
на Алфа ТВ.

Член 2
Финансиските трошоци околу

подготовка на дел од учесниците во емисијата
„Везилка“ да ги покрие општината (превоз,
набавка на потребни артикли за подготовка на
традиционална храна и сл)

Средствата се обезбедени во Буџетот
на општина Чешиново-Облешево 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.08-1275/1 Совет на
20.06.2022 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
ЈПКД „Облешево за пристапување кон
измена и дополнување на Статутот на

ЈПКД „Облешево“

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на ЈПКД „Облешево за
пристапување кон  измена и дополнување на
Статутот на ЈПКД „Облешево“, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1278/1 Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 11, став 1, точка 1 од
Законот за јавни претпријатија (Службен весник
на Република Македонија“ бр. 38/1996; 9/1997;
6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009;
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014;
25/2015; 61/2015; 39/2016, 64/2018, и Службен
весник на Република Северна Македонија
бр.35/19, 275/19 и 89/2022, Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 20.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност на ЈПКД

„Облешево за пристапување кон измена и
дополнување на Статутот на ЈПКД

„Облешево“

Член 1
Се дава Согласност за пристапување

кон измена и дополнување на Статутот на
ЈПКД „Облешево“.

Измените и дополнувањата да бидат
усогласени согласно законот за Јавни
претпријатија.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1274/1                                     Совет на
20.06.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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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 еднократна финансиска
помош на Даниела Илиева од с.Теранци

1.Ја  прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Даниела
Илиева од с.Теранци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1281/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 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, 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 20.06.2022 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Даниела Илиева од с.Теранци

Член 1
На Даниела Илиева од с.Теранци, со

постојано место на живеење  во с.Теранци
ул.Тодор Ефремов бр.39,   и се одобрува
еднократна парична помош во висина од
3.000.00 денари (три илјади денари) како
помош за надомест на штета настаната од

невреме случена на ден 29.05.2022 година
(удар на грм во семејна куќа).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-1279/1                                     Совет на
20.06.2022 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 одобрување на финансиски средства на

Здружение „Фудбалска Академија
Чешиново-Облешево“

1.Ја  прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски средства на
Здружение „Фудбалска Академија Чешиново-
Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1282/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 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 20.06.2022  година ја донесе следната:
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О Д Л У К А
За одобрување на финансиски средства на

Здружение „Фудбалска Академија
Чешиново-Облешево“

Член 1
На Здружение „Фудбалска Академија

Чешиново-Облешево“, се одобруват до
60.000,00 денари (шеесет илјади денари) како
надомест за превоз на дечињата кои
тренираат фудбал во фудбалската школа.

За секој направен трошок Барателот е
должен да достави доказ до Одделението за
финансии во општината (фактура, фискална
сметка) за да можат да бидат исплатени
средствата.

Барателот да достави доказ за
регистрација на клубот.

Член 2
Градоначалникот на општината и

Претседателот на Здружение „Фудбалска
Академија Чешиново-Облешево“, ќе склучат
посебен Договор за трансфер на средства
(исплата на направени трошоци), предвидени
во член 1 од оваа Одлука.

Член 3
Средствата се предвидени во Буџетот

на општината за 2022  година.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1280/1                                     Совет на
20.06.2022 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 отпочнување на постапка за долгорочно

задолжување на општина Чешиново-
Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
отпочнување на постапка за долгорочно
задолжување на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 20.06.2022 година.

2.Решението  да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1284/1                   Општина Чешиново-Облешево
20.06.2022 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 20.06.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  отпочнување на постапка за долгорочно

задолжување на општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Да се спроведе постапка за долгорочно

задолжување на општина Чешиново-Облешево
кај Комерцијалните банки во Републиката за
финансирање на капитален инвестиционен
проект „ Изградба на атмосферска
канализација на улица Маршал Тито во
с.Чешиново“

По добивање на информации од
Комерцијалните Банки во Републиката,
Советот на општината ќе донесе Одлука за
долгорочно задолжување.



Стр.9 бр.7 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 21.06.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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.08-12831/1                                     Совет на
20.06.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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