
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

Godina 9 broj 10 
^e{inovo-Oble{evo 

12.09.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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  Стана 

Димитрова од Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  
Стана Димитрова од Чешиново, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.08.2013 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.08-1590/1  Општина Чешиново-Облешево 
10.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член  21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), а во согласност 

со Програмата за социјална заштита 

за 2013 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.13/2012) и Правилникот за начин 
на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/13), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 30.08.2013 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на  Стана Димитрова од Чешиново 

 
Член 1 

 На Стана Димитрова од 
с.Чешиново, ЕМБГ 1309957505370 , со 

постојано место на живеење  во 

с.Чешиново ул.Сремска  бб,  и се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за набавка 

на лекарства за нејзините деца. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на Стана Димитрова с/ка 

300057076451170 Комерцијална 

банка. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1589/1              Совет на општина 

10.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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  Милош 
Гичов од Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  
Милош Гичов од Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.08.2013 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.08-1587/1  Општина Чешиново-Облешево 

10.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

 

 

 

 Врз основа на член  21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), а во согласност 

со Програмата за социјална заштита 

за 2013 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.13/2012) и Правилникот за начин 

на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.7/13), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 30.08.2013 
година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 
на  Милош Гичов од с.Облешево 

 

Член 1 
 На Милош Гичов од с.Облешево, 
ЕМБГ 1607954493009 , со постојано 
место на живеење  во с.Облешево 
ул.Сремска  бб,  му се одобрува 
еднократна парична помош во висина 
од 1.500.00 денари (илјада и 
петстотини денари) како помош за 

социјално загрозено семејство. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на Гичева Коцана ЕМБГ 

0205951498018, с/ка 

300057042298343 Комерцијална 

банка. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  
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објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1588/1              Совет на општина 

10.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Програмата за организација на 
прославата на празникот на 

општината 21ви Септември, Мала 
Богородица 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 
Септември- Мала Богородица, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.08.2013 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.08-1585/1  Општина Чешиново-Облешево 

10.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 

 Врз основа на член 21 став 1 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр. 3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 30.08.2013 

година ја донесе следната: 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 

Септември, Мала Богородица 

 

 

 ВОВЕД: 
 Во Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 
гласник  на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005) 21ви Септември- 
Мала Богородица, е прогласен за 
празник на општина Чешиново-
Облешево. 
 Општина Чешиново-Облешево 
секоја година организира пригодна 

Програма за прославата на празникот. 
 
 
 АКТИВНОСТИ: 
 За организација на прославата 
на празникот на општината ќе бидат 
спроведени следните активности: 

- Од 02.09 – 05.09.2013 година 

состанок со претставници од 

Месните Заедници за 

пријавување на учество на 

приготвување на 
традиционална храна 

- Од 02.09 – 05.09.2013 година 

посета на фирмите на 

територија на општината во 
врска со нивно учество со 

свои штандови на празникот 

на општината како и 
спонзорство околу 

организацијата на празникот 
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- Од 02.09.- 05.09.2013 година 

известување до Основните 

Училишта во општината во 

врска со награден конкурс 

за литературни и ликовни 

творби 

- Од 02.09.-10.09.2013 година 

изготвувње (праќање) на 

Покани за гости кои ќе бидат 

поканети да присуствуваат 

прославата  

- Од 02.09.-15.09.2013 година 

, контакт со Играорни групи 

кои ќе настапат на 
прославата 

- Од 10.09.-15.09.2013 година 
контакт со Месна Заедница 
Чифлик во врска со 
локацијата за зажнејување 
на оризот 

- Од 10.09. – 15.09. 2013 
година контакт со 
Брегалничка Епархија во 

врска со присуство на 
Владиката Иларион за 
осветување на оризовите 
полиња за почеток на 
жетвата 2013 

- 15.09. 21.09.2013 година 
уредување на бината и 
местото каде ќе се одржи 

главната прослава 

- 21.09.2013 година 

организирање на 

крводарителска акција 
- 21.09.2013 година дефиле 

на играорни  

- 21.09.2013 година 

зажнејување на оризот во 
Чифлик 

- 21.09.2013 година свечена 

седница на Советот на 
општината 

- 21.09.2013 година, културно 

уметничка програма 

 

БУЏЕТ 

За организирање на 

активностите предвидени во 

Програмата, Советот на општината да 

донесе Одлука за финансиска 

конструкција. 

Средствата се обезбедени во Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-1583/1              Совет на општина 
10.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за финансиска 

кострукција за организација на 

прославата на празникот на 
општината 21ви Септември-Мала 

Богородица 

 
1.Ја прогласувам Одлуката  за 

финансиска кострукција за 

организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 

Септември-Мала Богородица, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.08.2013 година. 
2.Решението 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.08-1586/1  Општина Чешиново-Облешево 

10.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

 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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.08.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  финансиска кострукција за 
организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 
Септември-Мала Богородица 

 
Член 1 

За организација на прославата 

на празникот на општината 21ви 

Септември-Мала Богородица се 
одобруваат 250.000,00 денари, 

средства предвидени во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

Средствата ќе бидат наменети 

за организација на сите активности 

предвидени во Програмата за 

организација на прославата на 
празникот на општината. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1584/1              Совет на општина 

10.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката за донесување на 
Урбанистички План вон населено 
место за стопански комплекс со 

намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија и Е2-комунална 

супраструктура во м.в Св.Атанас 
КО Спанчево, општина Чешиново-
Облешево, плански период 2012-

2022, Предлог План 

 
1.Ја прогласувам Одлуката  за 

донесување на Урбанистички План вон 

населено место за стопански комплекс 
со намена Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија и Е2-комунална 

супраструктура во м.в Св.Атанас КО 
Спанчево, општина Чешиново-

Облешево, плански период 2012-2022, 

Предлог План, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
30.08.2013 година. 



Стр. 6 br.10                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            12.09.2013god. 

 

 
IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

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.08-1612/1  Општина Чешиново-Облешево 
11.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 13 од 

Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на 
Република Македонија бр. 51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 
и 144/12) член 36 став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002), член 21, 

став 1, точка 7 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 30.08.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  донесување на Урбанистички 

План вон населено место за 
стопански комплекс со намена 

Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија и Е2-комунална 

супраструктура во м.в Св.Атанас 

КО Спанчево, општина Чешиново-

Облешево, плански период 2012-

2022, Предлог План 
 

Член 1 

Се донесува Урбанистички План 

вон населено место за стопански 

комплекс со намена Г2-лесна и 

незагадувачка индустрија и Е2-

комунална супраструктура во м.в 

Св.Атанас КО Спанчево, општина 

Чешиново-Облешево, плански период 

2012-2022, Предлог План. 

 

Член 2 

Површината на планскиот опфат 

е 25,50 ха. 

 

Член 3 

 Границите на планскиот опфат 

се: 
 На исток граничи со дел од 

постоен некатегоризиран 
пат; 

 На запад граничи со дел од 
(локален) пат с.Спанчево-
с.Рајчани и геолошки 
локалитет (арехеолошки 
ископини од периодот на 
енеолитот); 

 На север граничи со дел од 
постоен некатегоризиран 
пат; 

 На југ граничи со дел од 
одводен канал Бања-
Злетовска река и дел од 
далновод од 10кВ 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1613/1              Совет на општина 
11.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за донесување на 

Локална Урбанистичка Планска 

Документација на катастарски 

парцели (КП 123 и 124) 

м.в.Кривулица КО Облешево за 
стопански комплекс примарна и 

финална преработка на 
земјоделски производи, општина 

Чешиново-Облешево плански 
период 2012-2022, Предлог План 

 
1.Ја прогласувам Одлуката  за 

донесување на Локална 
Урбанистичка Планска Документација 

на катастарски парцели (КП 123 и 
124) м.в.Кривулица КО Облешево за 
стопански комплекс примарна и 
финална преработка на земјоделски 
производи, општина Чешиново-
Облешево плански период 2012-
2022, Предлог План, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
30.08.2013 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.08-1609/1  Општина Чешиново-Облешево 
11.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 13 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 51/05, 137/07, 91/09, 

124/10, 18/11, 53/11 и 144/12) член 

36 став 1, точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник 

на Република Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 7 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 30.08.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  донесување на Локална 

Урбанистичка Планска 
Документација на катастарски 

парцели (КП 123 и 124) 

м.в.Кривулица КО Облешево за 
стопански комплекс примарна и 

финална преработка на 
земјоделски производи, општина 

Чешиново-Облешево плански 
период 2012-2022, Предлог План 

 
Член 1 

Се донесува Локална 

Урбанистичка Планска Документација 

на катастарски парцели (КП 123 и 

124) м.в.Кривулица КО Облешево за 
стопански комплекс примарна и 

финална преработка на земјоделски 

производи, општина Чешиново-

Облешево плански период 2012-2022, 

Предлог План. 

 
Член 2 

Површината на планскиот опфат 

е 1,32 ха. 
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Член 3 

 Границите на планскиот опфат 

се: 

 На исток граничи со дел 

од магистрален патен 

правец Велес- Делчево 

(А3) 

 На запад граничи со КП 

5150, КП 99999/2, КП 

5154, КП 99999/5, КП 

99999/4 и дел од КП 5157 

 На север граничи со КП 

105, КП 106, КП 107, КП 
108, КП 122 и КП 120 

 На југ граничи со дел од 
магистрален патен правец 
Велес-Делчево (А3) 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1605/1              Совет на општина 
11.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за формирање на 
Комисија за вршење на контрола 

за наплата на пазарна такса на 

пазарот во Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

формирање на Комисија за вршење на 

контрола за наплата на пазарна такса 

на пазарот во Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

30.08.2013 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.08-1608/1  Општина Чешиново-Облешево 

11.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 

 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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.08.2013 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  формирање на Комисија за 

вршење на контрола за наплата на 
пазарна такса на пазарот во 

Облешево 

 
Член 1 

Се формира Комисија која ќе 

врши контрола на наплатата на 

пазарната такса на пазарот во 
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с.Облешево, со кој стопанисува ЈПКД 

„Облешево“. 

 

Член 2 

Комисијата ја сочинуваат 

следните членови: 

1.Тоде Стоилов 

2.Горанчо Трајанов и 

3.Тоше Стојов 

 

Член 3 

 Комисијата Извештајот од 

извршената контрола ќе го достави 

до Советот на општината. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.        
                                             
Бр.07-1604/1              Совет на општина 

11.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                      

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на 

Одборот за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

измена на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Одборот за 

контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 30.08.2013 

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.08-1611/1  Општина Чешиново-Облешево 

11.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр. 3/2005),  
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 30.08.2013 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За  измена на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Одборот 

за контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“ 

 
Член 1 

Во член 2 став 1 алинеа 1 од  

Одлуката за измена и дополнување на 

Одлуката за  именување на членови 
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на Одборот за контрола на 

материјално-финансиското работење 

на ЈПКД „Облешево“ бр.07-1028/1 од 

06.06.2013 година зборот Дејанчо 

Петров - Чешиново се брише а на 

негово место се додава зборот Јовица 

Стоименов од с.Кучичино. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1607/1              Совет на општина 

11.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

измена и дополнување на Одлуката 
за именување на членови на 

Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

30.08.2013 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.08-1610/1  Општина Чешиново-Облешево 
11.09.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 
член 21, став , точка 28 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 
согласност со член 17 од Законот за 

јавни претпријатија (Службен весник 
на Република Македонија бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009 и 97/10), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.08.2013 година ја 
донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 

 

Член 1 

 Во Одлуката за именување на 

членови на Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ бр. 07-898/1 од 

22.05.2013 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево бр.6 

од 28.05.2013 година во член 1 точка 

2 зборовите Драги Мицов – Чофлик се 

бришат а на нивно место се додаваат 
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зборовите Дејанчо Петров – 

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.07-1606/1              Совет на општина 
11.09.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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