
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 19 број 4
Чешиново-Облешево

10.03.2023 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 еднократна финансиска
помош на Зорица Јованова од с.Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Зорица
Јованова од с.Теранци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 06.03.2023 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.09-545/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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), а во согласност со
Програмата за остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2023 година бр.08-2215/1 од 09.12.2022
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.14/2022), Советот на

општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 06.03.2023 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за еднократна финансиска помош на Зорица

Јованова од с.Теранци

Член 1
На Зорица Јованова од с.Теранци, со

постојано место на живеење  во с.Теранци ул.
Кемал Билалов бб и се одобрува еднократна
парична помош во висина од 6.000.00 денари
(шест илјади денари) како помош за лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

210501731573627 НЛБ Банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-531/1                                     Совет на
10.03.2023 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 распределба на неискористените
средства од Блок дотацијата за основно

образование од минати години на
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

основните училишта во општина
Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
распределба на неискористените  средства
од Блок дотацијата за основно образование
од минати години на основните училишта во
општина Чешиново-Облешево, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 06.03.2023 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.09-546/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 22 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.05/02) и член 21 став 1, точка 43 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 ден 06.03.2023 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за распределба на неискористените

средства од Блок дотацијата за основно
образование од минати години на
основните училишта во општина

Чешиново-Облешево

Член 1
Неискористените средства од блок

дотацијата за основно образование од
претходни години, кои останаа како салдо и
во 2022 година, во 2023 година ќе се
распределат согласно нереализираниот буџет
на соодветното училиште во 2022 година.

Член 2
Одделението за финансии да изврши

пресметка на износот на средства кои
припаѓаат на соодветните училишта, согласно
дефинираните критериуми, и да ги извести
училиштата.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

донесувањето.

Бр.08-532/1                                     Совет на
10.03.2023 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 приоритетен проект и сопствено учество

во реализација на проект „Изградба на
улица Ристо Симеонов во с.Чешиново“,

општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
приоритетен проект и сопствено учество во
реализација на проект „Изградба на улица
Ристо Симеонов во с.Чешиново“, општина
Чешиново-Облешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 06.03.2023 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.09-542/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина Чешиново-
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Облешево („Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево“ бр.6/2015 и 7/2019)
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 06.03.2023 година
ја донесе следната:

О Д Л У К А
за приоритетен проект и сопствено
учество во реализација на проект

„Изградба на улица Ристо Симеонов во
с.Чешиново“, општина Чешиново-

Облешево

Член 1
Како приоритетен проект за

аплицирање на Јавниот повик за прибирање
на Предлог-Проекти за развој на села за 2023
година се избира проектот „Изградба на улица
Ристо Симеонов во с.Чешиново“.

Член 2
Општината да учествува со 10%

сопствени средства од вкупната вредност за
реализација на проектот.

Средствата за сопствено учество во
реализација на проектот се обезбедни во
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2023 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-489/1                                     Совет на
06.03.2023 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 приоритетен проект и

сопствено учество во реализација на

проект „Изградба на крак на ул.Осоговска
КП 5824 и крак на ул.Осоговска КП 6041 во

с.Соколарци“, општина Чешиново-
Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
приоритетен проект и сопствено учество во
реализација на проект „Изградба на крак на
ул.Осоговска КП 5824 и крак на ул.Осоговска
КП 6041 во с.Соколарци“, општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 06.03.2023 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.09-543/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на РМ“ 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 06.03.2023 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за приоритетен проект и сопствено учество
во реализација на проект „Изградба на крак

на ул.Осоговска КП 5824 и крак на
ул.Осоговска КП 6041 во с.Соколарци“,

општина Чешиново-Облешево

Член 1
Како приоритетен проект за аплицирање

на Јавниот повик за прибирање на Предлог-
Проекти за развој на подрачка со специфични
развојни потреби за 2023 година се избира
проектот „Изградба на крак на ул.Осоговска КП
5824 и крак на ул.Осоговска КП 6041 во
с.Соколарци“.
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 2
Општината да учествува со 10%

сопствени средства од вкупната вредност за
реализација на проектот.

Средствата за сопствено учество во
реализација на проектот се обезбедни во
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2023 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-490/1 Совет на
06.03.2023 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 приоритетен проект и

сопствено учество во реализација на
проектот “Заштита на животната средина
преку изградба на фекална канализација

во с.Соколарци – II фаза“

1.Ја прогласувам Одлуката за
приоритетен проект и сопствено учество во
реализација на проектот “Заштита на
животната средина преку изградба на
фекална канализација во с.Соколарци – II
фаза“, општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-544/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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
06.03.2023 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За приоритетен проект и сопствено учество

во реализација на проектот “Заштита на
животната средина преку изградба на

фекална канализација во с.Соколарци – II
фаза“

Член 1
Како приоритетен проект за аплицирање

по Програмата за регионален развој за 2023
година со индикативно планирани средства за
2024 година, се избира проектот “Заштита на
животната средина преку изградба на фекална
канализација во с.Соколарци – II фаза“

Член 2
Општината финансиски ќе учествува со

10% сопствени средства, од вкупната
вредност, во реализација на проектот.

Средствата се обезбедени во Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2023
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.08-491/1                                     Совет на
06.03.2023 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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 резервирани/обезбедени
средства за експропоријација во Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2023

год.

1.Ја прогласувам Одлуката за
резервирани/обезбедени средства за
експропоријација во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2023 год., што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-547/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 26, став 1, точка 6
од Законот за експропоријација „Службен
весник на Република Македонија“ бр.104/15,
192/15, 23/16 и 178/16 и „Службен весник на
Република Северна Македонија бр.122/21) 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 06.03.2023 година  ја донесе следната:

ОДЛУКА
за резервирани/обезбедени средства за
експропоријација во Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2023 год

Член 1
Во Буџетот на општина Чешиново –

Облешево за 2023 година да бидат обезбедени
средства во вкупен износ од  100.000,00
денари, кои ќе се наменат за исплата на
надомест за експропријација, во вредност која
ќе биде определена согласно проценката од
овластен проценител.

Член 2
Средствата од Член 1 на оваа Одлука ќе

бидат резервирани и ќе се искористат во
постапка за исплата на надоместок за
експропријација при реализација проекти од
јавен интерес и локално значење за општина
Чешиново-Облешево.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот

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

Бр.08-533/1                                     Совет на
10.03.2023 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 реализација

на Програмата за социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево во 2022

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за социјална заштита во општина
Чешиново-Облешево во 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 година.
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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.09-548/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 06.03.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  усвојување на Извештајот за

реализација на Програмата за социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево

во 2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за реализација

на Програмата за социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево во 2022
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.08-534/1                                     Совет на
10.03.2023 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 реализација

на Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното образование

и воспитание во општина Чешиново-
Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното образование и
воспитание во општина Чешиново-Облешево,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-549/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 06.03.2023 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  усвојување на Извештајот за реализација

на Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното образование

и воспитание во општина Чешиново-
Облешево

Член 1
Се усвојува Извештајот за реализација

на Програмата за награди и подароци во
основното и предучилишното образование и
воспитание во општина Чешиново-Облешево.
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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.08-535/1                                     Совет на
10.03.2023 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 Завршната
сметка на  ООУ „Климент Охридски“

Облешево за 2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за усвојување
на Завршната сметка на  ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-550/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 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 06.03.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

ООУ „Климент Охридски“ Облешево за 2022
година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Климент Охридски“ Облешево за 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.08-536/1                                     Совет на
10.03.2023 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 Завршната сметка на  ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2022 година,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-551/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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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 06.03.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 2022
година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 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.08-537/1                                     Совет на
10.03.2023 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 Завршната
сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 2022

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка  на  ЈПКД
„Облешево“ за 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 06.03.2023 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.09-552/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 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
06.03.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка
на  ЈПКД „Облешево“ за 2022 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД

„Облешево“ за 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.08-538/1 Совет на
10.03.2023 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
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реализација на активности на ЈПКД
„Облешево“ во 2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
реализација на активности на ЈПКД
„Облешево“ во 2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 06.03.2023 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.09-553/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 06.03.2023 година ја донесе следната:

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

реализација на активности на ЈПКД
„Облешево“ во 2022 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

реализација на активности на ЈПКД
„Облешево“ во 2022 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.08-539/1                                     Совет на
10.03.2023 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 Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2022

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-554/1                   Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 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 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
06.03.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2022

година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2022 година.
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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.08-540/1                                     Совет на
10.03.2023 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 извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за 2022

година (Завршната сметка
на Буџетот  на општина Чешиново-

Облешево за 2022 година)

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот извештај за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година
(Завршната сметка на Буџетот  на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година), што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
06.03.2023 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.09-555/1 Општина Чешиново-Облешево
10.03.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 52, точка 3 од
Законот за Буџети (Службен весник на
Република Македонија бр. 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10,180/11, 171/12, 192/15 и  167/16),
член 33 точка 4 од Законот за финансирање на
единиците на локаланата самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15,
209/18 и Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 244/19, 53/21, 77/21,
150/21 и 173/22), член 36 став 1, точка 2 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002), и
член 21, став 1, точка 4 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
06.03.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишниот извештај за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2022 година

(Завршната сметка
на Буџетот  на општина Чешиново-

Облешево за 2022 година)

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај за

извршување на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2022 година (Завршната сметка
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 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.08-541/1                                     Совет на
10.03.2023 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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