
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 10
Чешиново-Облешево

28.09.2022 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 работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2021/2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за работа
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.09.2022 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.09-1784/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја
2 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/2013,
12/2014,  44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015,
150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017,
21/2018, 198/2018, и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/2019,
146/2019, 275/2019, 311/2020 и 294/2021),
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 21.09.2022 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К А
за усвојување на Годишниот Извештај за

работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 2021/2022 година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 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.08-1777/1                                     Совет на
26.09.2022 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

усвојување на Одлуката



Стр.2 бр.10 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.09.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

на Годишната Програма  за работа на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за

воспитната 2022/2023 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма  за
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 2022/2023 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.09.2022 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.09-1785/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 116 став 1 алинеја
2 од Законот за заштита на децата („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 23/2013,
12/2014,  44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015,
150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017,
21/2018, 198/2018, и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ бр. 104/2019,
146/2019, 275/2019, 311/2020 и 294/2021),
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 21.09.2022 година
ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишната Програма  за
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

за воспитната 2022/2023 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 2022/2023 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.08-1778/1                                     Совет на
26.09.2022 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 Измените и
дополнувањата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2022 година -

Ребаланс

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Измените и дополнувањата на
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево за
2022 година - Ребаланс, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.09.2022 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.09-1786/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член член 36, став 1,
точка 2 од Законот за локалната самоуправа
(„Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21,
став 1 точка 4  од Статутот на Општина
Чешиново-Облешево („Сл. гласник на Општина
Чешиново-Облешево“  бр. 6/2015 и 7/2019)
Советот на Општина Чешиново-Облешево на
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

седницата одржана на 21.09.2022 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Измените и

дополнувањата на Буџетот на
Општина Чешиново-Облешево за 2022

година - Ребаланс

Член 1
Се усвојуват Измените и

дополнувањата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2022 година –
Ребаланс.

Измените и дополнувањата на Буџетот
на Општина Чешиново-Облешево за 2022
година (Ребаланс) се составен дел на оваа
Одлука.

Член 2
Оваа Одлука влегува во сила  на денот

на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-1779/1                                     Совет на
26.09.2022 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 надомест на трошоци за
училишен оброк за деца од социјално

загрозени семејства

1.Ја  прогласувам Одлуката за
надомест на трошоци за училишен оброк за
деца од социјално загрозени семејства, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.09.2022 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.09-1787/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 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
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден
21.09.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  надомест на трошоци за училишен оброк

за деца од социјално загрозени семејства

Член 1
Се одобруват средства до 80,00 денари

(осумдесет денари) од ден за  дете, за
надомест на трошоци за набавка на училишен
оброк за денови кога се посетува настава, за
деца од социјално загрозени семејства  и тоа
за: Столе Донев ученик во VIII одделение,
Ивана Донева ученик во V одделение, од село
Соколарци и Стефан Костов ученик во VI од
село Спанчево сите ученици  во ООУ Страшо
Пинџур с.Соколарци, за учебната 2022/2023
година.

Средствата од став 1 на овој член да се
уплаќаат месечно по доставена фактура од
добавувачот со кој претходно ќе биде склучен
Договор за услуга.

Член 2
Средствата од член 1 став 2 од оваа

Одлука се предвидени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година а ќе се
предвидат и во Буџетот на општината за 2023
година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување и истата ќе се објави во
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1780/1                                     Совет на
26.09.2022 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 измена на Одлуката за

трансфер на средства до ЈПКД
„Облешево“ за работно ангажирање на

сезонски работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на територија

на општина Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за измена
на Одлуката за трансфер на средства до
ЈПКД „Облешево“ за работно ангажирање на
сезонски работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 21.09.2022 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.09-1788/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 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), а во согласност со
Програмата за јавни работи на територија на

општина Чешиново-Облешево за 2022 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.17/2021) Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 21.09.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За измена на Одлуката за трансфер на

средства до ЈПКД „Облешево“ за работно
ангажирање на сезонски работници за
спроведување на Програмата за јавни

работи на територија на општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Во Одлуката за трансфер на средства

до ЈПКД „Облешево“ за работно ангажирање
на сезонски работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево бр.08-381/1 од
24.02.2022 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.2/2022) по
член 2 се додава нов член 2а кој гласи:

„Работното ангажирање на 5 (пет)
сезонски работници е од 01.10 заклучно со
30.10.2022 година“

Член 2
Во останатиот дел Одлуката останува

иста.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1781/1                                     Совет на
26.09.2022 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:
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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

Одлуката за одредување на локација за
сточни гробишта, од времен карактер

1.Ја  прогласувам Одлуката за
одредување на локација за сточни гробишта,
од времен карактер, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 21.09.2022 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.09-1789/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 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),
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
21.09.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За одредување на локација за сточни

гробишта, од времен карактер

Член 1
Се одредува локација за сточни

гробишта, од времен карактер, за закопување
на свињи заболени од болеста „африканска
свинска чума“.

Член 2
За локација, согласно член 1 од оваа

Одлука се одредува: КП бр.1695 со површина
од 45376м2, м.в.Тлаците КО Теранци,
евидентирана во Пописен лист со незапишани
права бр.8.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

нејзиното донесување и истата ќе се објави во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-1782/1                                     Совет на
26.09.2022 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 ЈОУДГ
„Ѕвездички“ за отпочнување на постапка за

адаптација на простор во градинката во
с.Чешиново

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на ЈОУДГ „Ѕвездички“ за
отпочнување на постапка за адаптација на
простор во градинката во с.Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.09.2022 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.09-1790/1                   Општина Чешиново-Облешево
26.09.2022 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),
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
21.09.2022 година ја донесе следната:

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

„Ѕвездички“ за отпочнување на постапка за
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адаптација на простор во градинката во
с.Чешиново

Член 1
По барање на директорот на ЈОУДГ

„Ѕвездички“ се дава Согласност за
отпочнување на постапка за адаптација на
простор во градинката во с.Чешиново.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1783/1 Совет на
26.09.2022 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 исплата на парична награда за
освоено место на Илинденски Спортски

Игри Чешиново 2022

1.Ја  прогласувам Одлуката за исплата
на парична награда за освоено место на
Илинденски Спортски Игри Чешиново 2022,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 21.09.2022 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.09-1810/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.09.2022 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), а во согласност со
Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево во областа на културни и
спортски манифестации за 2022 и измените и
дополнувањата на Програмата, Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 21.09.2022 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К А
За исплата на парична награда за освоено

место на Илинденски Спортски Игри
Чешиново 2022

Член 1
Во согласност со Програмата за

активности на општина Чешиново-Облешево во
областа на културни и спортски манифестации
за 2022  година и измените и дополнувањата
на Програмата за активности на општина
Чешиново-Облешево да се исплатат
финансиските средства за организација и
спроведување на ИСИ Чешиново 2022.

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

Член 2
Намената на средствата од  член 1, став

1 на оваа Одлука  ќе бидат наменети  како во
Точка 9 од Програмата за активности на
општина Чешиново-Облешево во областа на
културни и спортски манифестации за 2022
година и тоа:

- ангажирање на лица надворешни
соработници за организирање на игрите;

- изготвување на покани, благодарници,
дипломи и слично;

- набавка на топки, пехари, медали и
слично;

- ангажирање на судии;
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- Обезбедување на финансиски
средства за награди и тоа :

 Фудбал 1 место
.........................80.000,00денари

 Фудбал 2 место
.........................40.000,00денари

- други непредвидени трошоци.

Член 3
Средствата од член 1 став 1 на оваа

Одлука се се обезбедени во Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 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.08-1809/1                                     Совет на
28.09.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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