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

 

Godina 11 broj 9 
^e{inovo-Oble{evo 

20.08.2015 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 

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2015/2016 година 
 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2015/2016 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 Врз основа на член 35 точка 5 
од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011, 51/2011, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 10/2015 
и 98/2015 ), 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 

15.09.2015 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2015/2016 година  
 

 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци за учебната 

2015/2016 година . 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

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

 

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 

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 
„Климент Охридски“ Облешево 
за учебната 2015/2016 година 

 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишната Програма 
за работа на ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2015/2016 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
15.09.2015 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.  

 
 

 Врз основа на член 35 точка 5 

од Законот за основно образование 

Службен весник на Република 
Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011, 51/2011, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 10/2015 
и 98/2015 ), 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 
15.09.2015 година ја донесе 

следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 
„Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2015/2016 година  

 
 

Член 1 
Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 
2015/2016 година . 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

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

Облешево.                                   
 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  Заклучокот за  

усвојување на Информацијата   

за остварени бруто приходи од 
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работа на пазарот во Облешево 

за месец август 2015 година  

 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата   за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

август 2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

15.09.2015 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. 
 
 

 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 15.09.2015 година, 

донесе: 
 

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

за остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец август 2015 година  

 

I 

Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец август 2015 
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. 
 
 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 15.09.2015 година, 

донесе: 
 

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

за извршени работи за 
одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Август 2015 година 

 

I 

Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Август 2015 

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. 

  

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за  

усвојување на Информацијата  за 

извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 

Август 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 

месец Август 2015 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 15.09.2015 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. 

 
 

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 
усвојување на Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2014/2015 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот извештај 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за учебната 2014/2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 
 

 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), 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), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 15.09.2015 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишниот 
извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2014/2015 година 
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Член 1 

Се усвојува Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за учебната 

2014/2015 година. 
 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.       

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 
усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2015/2016 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишната Програма 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за учебната 2015/2016 

година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 
 

 

 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 и 150/2015), 36 
став 1 точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 29 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 15.09.2015 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишната 
Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2015/2016 година 
 

Член 1 

Се усвојува Годишната 
Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за учебната 

2015/2016 година. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

Облешево.                                                    
 

                                               

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 
усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.01.2015-30.06.2015 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2015-30.06.2015, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 
                                               

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 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.01.2015-30.06.2015 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2015-30.06.2015, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 
 

 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), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 15.09.2015 година ја 

донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2015-30.06.2015 



Стр. 7 br.9                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            20.08.2015god. 

 

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

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2015-30.06.2015 година 

изготвен од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

                                              

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 
трансфер на средства до 

Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до 
Здружението „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  
 
 
 
 

 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 15.09.2015 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  трансфер на средства до 

Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“ 
 

Член 1 
 До Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“ да 
се изврши трансфер на 30.000,00 

денари (триесет илјади денари) за 
реализација на активности на 

здружението по поднесено Барање 

за одобрување на финансиски 

средства бр. 03-27/1 од 25.06.2015 

година. 

 Средствата да бидат наменети 
исклучиво за плата на едукаторот во 

Центарот за ран детски развој  

Облешево, кој работи во склоп на 

Здружението, а поради зголемување 
на обемот на работа на истиот. 

 

Член 2 
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Да се склучи Анекс на 
Основниот Договор за финансирање на 
проект од интерес на општината бр.0307-
2432/1 од 30.12.2014 година. 

 
Член 3 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево програма ДО 
Градоначалник. 

 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                     
 

                                               

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 

усвојување на Извештајот за 
одржување на ИСИ 2015 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
одржување на ИСИ 2015, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 15.09.2015 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.  
 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 15.09.2015 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
одржување на ИСИ 2015 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот 

Извештај за одржување на ИСИ 

Чешиново 2015 година. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
 

                                               

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: 
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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 15.09.2015 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.  
 

 Врз основа на 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 

15.09.2015 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.6/2015) 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: 

15:20 - Прием кај 
Градоначалникот 

15:50 – Свечена Седница  
16:30 - Традиционално 

зажнејување  на ориз , и 

поставување на камен темелник на  
Параклис - мала црква , 

  ( с.Чифлик) 

18:00 – Дефиле (тргнување од 
„Еуро Контрол“Облешево) 

18:30 -  КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА 

ПРОГРАМА             
            (Спортска Сала „Никола 

Карев “Облешево ) 
         - Настап на Играорни  групи од  

: Србија, Молдавија,                   
Литванија, Турција, Монголија, 

Бугарија и др. 

 

БУЏЕТ 

За организирање на активностите 
предвидени во Програмата, Советот 

на општината да донесе Одлука за 

финансиска конструкција во висина 
од 250.000,00 денари (двеста и 

педесет илјади денари). 
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Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
 

                                               

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 
конструкција за организација на 

прославата на празникот на 
општината 21ви Септември 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 
Септември, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
15.09.2015 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.  
 

 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), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 15.09.2015 година ја донесе 

следната: 
 

 

 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празнаикот на општината 21ви 

Септември 

 
Член 1 

Се одобруват 250.000,00 
денари ( двеста и педесет илјади 

денари) за организација на 
прославата на празникот на 
општината 21ви Септември. 

Средствата да бидат наменети 
за: покривање на трошоци за настап 

на фолклорните друштва од 

“Истибањско здравоживо“, 
покривање на трошоци за уредување 
на просторот-бината каде ќе се 

одржи културно-уметничката 
програма, покривање на трошоци за 

свечен коктел, покривање на 
трошоци за награди за дечињата 

наградени на литературниот конкурс 
и други непредвидени трошоци. 

Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 

 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
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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  

приоритетен проект и соптвено 
учество во реализација на 

проектот „Техничка 

документација за реконструкција 
на улица Христијан Тодоровски 

Карпош во село Чешиново“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката  за 

приоритетен проект и соптвено 
учество во реализација на проектот 

„Техничка документација за 

реконструкција на улица Христијан 

Тодоровски Карпош во село 
Чешиново“,што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  

 

 
 

 
                    

                                               

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  

приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 
проектот „Техничка 

документација за реконструкција 
на улица Христијан Тодоровски 

Карпош во село Чешиново“ 
 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката  за 
приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на проектот 

„Техничка документација за 

реконструкција на улица Христијан 
Тодоровски Карпош во село 

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

седницата одржана на ден 
21.09.2015 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.  
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 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),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 15.09.2015 година ја 

донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За приоритетен проект и 

соптвено учество во реализација 

на проектот „Техничка 
документација за реконструкција 

на улица Христијан Тодоровски 
Карпош во село Чешиново“ 

 

Член 1 

 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 
развој на селата за 2015 година се 

избира проектот „Техничка 
документација за реконструкција на 

улица Христијан Тодоровски Карпош 

во село Чешиново“. 
 

Член 2 

 Општината да учествува со 
10% сопствени средства, од 

вкупниот буџет, во реализација на 

проектот. 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.               
 

 

 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 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.2/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 15.09.2015 година донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Херанија Јанева од 

с.Уларци 
 

Член 1 
 На Херанија Јанева од 

с.Уларци, со ЕМБГ 0801969498025, 

со постојано место на живеење  во 
с.Уларци ул. Блаже Серафимов бб и 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 денари 
(три илјади денари) како помош за 

подмирување на погребални 

трошоци за нејзиниот татко, сега 
покоен. 

 

Член 2 
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Средствата да се уплатат на 

сметка  300087085900763 

Комерцијална Банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево 
 

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  
приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на 

проектот „Техничка 

документација за изградба на 

инфраструктура во индустриска 

зона – Урбан блок 4 Облешево“ 
 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката  за 

приоритетен проект и соптвено 

учество во реализација на проектот 
„Техничка документација за 

изградба на инфраструктура во 

индустриска зона – Урбан блок 4 
Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
21.09.2015 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.  
 

  

 

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),Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 21.09.2015 година ја 
донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За приоритетен проект и 

соптвено учество во реализација 
на проектот „Техничка 

документација за изградба на 

инфраструктура во индустриска 
зона – Урбан блок 4 Облешево“ 

 
Член 1 

 Како приоритетен проект за 
аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 

развој на селата за 2015 година се 

избира проектот „Техничка 

документација за изградба на 
инфраструктура во индустриска зона 

– Урбан блок 4 Облешево“. 

 
 

Член 2 

 Општината да учествува со 

10% сопствени средства, од 
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вкупниот буџет, во реализација на 

проектот. 

 Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.               
 

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  

усвојување на Ребалансот на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 годна 
 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката  за 

усвојување на Ребалансот на Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 

2015 годна, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

21.09.2015 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.  

 
 

 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), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 21.09.2015 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Ребалансот на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 годна 

 

 

Член 1 
Се усвојува на Ребалансот на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2015 годна. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                      
 

                               

                                               

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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

 еднократна финансиска помош 

на Славица Цветкова  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката  за 

еднократна финансиска помош на 

Славица Цветкова, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

15.09.2015 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.  
 

 1Врз 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 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.2/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 15.09.2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Славица Цветкова  

Член 1 
 На Славица Цветкова од 

с.Кочани, со постојано место на 
живеење  во Кочани ул. Пиринска 

бр.27, и се одобрува еднократна 

парична помош во висина од 

3.000.00 денари (три илјади денари) 
како помош за издавање на 

монографијата „Село Чифлик. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Славица Цветкова . 
С-ка  210501600665822 

Тутунска Банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево 

 
 

 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 

врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.2/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 15.09.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  



Стр. 16 br.9                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            20.08.2015god. 

 

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

За еднократна финансиска 

помош на Стојан Стоилов и Елица 

Ефтимова од с.Теранци  
 

Член 1 
 На Стојан Стоилов и Елица 

Ефтимова од с.Теранци, им се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 20.000.00 денари 
(дваесет илјади денари) како помош 

за санација на последици настанати 

од пожар на нивната семејна куќа. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на Стојан Стоилов и Елица 

Ефтимова од с.Теранци. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево 

 

 
 


