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Усвоен буџетот на  

Општина Чешиново-Облешево  
за 2016 година 

 
Вчера 29.12.2015г. во Салата за состаноци во општина 
Чешиново-Облешево  во Облешево со почеток од 
11:00часот се оддржа 38-та седница на Советот на ЕЛС 
Чешиново-Облешево.  
На седницата беше усвоен буџетот на Општина  
Чешиново-Облешево за 2016 година .  
На 38та седницата беа разгледани вкупно 
дваесетичетири точки и тоа  : Програмите за јавна 
чистота на територијата на општина Чешиново-
Облешево; План за управување со отпад во општина 
Чешиново-Облешево 2016-2020; Програма за уредување на 
градежно земјиште на територијата на општината за 
2016год.; Програма за изработка на Урбанистички 
Планови (за село),Урбанистички планови  вон населено 
место,ЛУПД и измени и дополнувања на урбанистичките 
планови за 2016год.на подрачјето на општината. 
Донесени беа одлуки за висината на стапките за наплата 
на Данок на имот , Данок на промет на недвижности , 
Данок за наследнство и подарок за 2016год.  како и Одлука 
за наплата на комунални такси за фирма односно назив на 
деловна просторија за 2016год. , и др. 

 

 
 



 

  

 
Градежни активности 

 

 
 

 
 
 

 
 

Хортикултурно уредување во Уларци 
 
Во тек се градежни активности за изградба на 

Хортикултурно уредување во с.Уларци. Во основа тоа 

претставува уредување на централниот дел на с.Уларци 

каде се работи на поплочување на простор од вкупно 35м2 

кој ќе биде уреден со зелена површина како и клупи за 

одмор каде ќе можат жителите на ова населено место да 

го поминуваат своето слободно време.  

Овој проект е подражан од Агенцијата за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој.  

Со Хортикултурно уредување во Општина Чешиново-

Облешево ќе бидат опфатени уште 10 населени места од 

општината и тоа: Соколарци, Спанчево, Бања, 

Жиганци,Чешиново, Бурилчево,Кучичино,Теранци, Чифлик, 

Облешево. 

 

 

 
 

 

 
Новогодишни Пакетчиња за најмладите 

 

По повод претстојните новогодишни и божиќни празници, 

традиционално и оваа година Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево Костадин Личков беше во  

посета на Градинките и Основните училишта од 

општината . 

На најмладите  односно на дечињата од градинките и 

првооделенчињата лично им посака многу здравје, и 

среќни мигови во новата 2016 година  и секако многу 

успеси во учењето , бидејќи кај нив е и најголема среќата и 

возбудувањето од доаѓањето на Новата Година  им 

подели  и новогодишни пакетчиња. 

 



 

 
 

  

 

 

ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 
 

Aдреса: "Маршал Тито " бб, 2301 Облешево, Ж с/ка: 772014046063012; 

ЕДБ:4013005120852; Телефони /факс: (033) 351-770, 351-933 

web: www.cesinovo-oblesevo.gov.mk;  e-mail: cesinovo-oblesevo@t-home.mk 
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