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

 

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

14.10.2013 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  Спасена 
Николова од Теранци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Спасена Николова од Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.09.2013 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.08-1759/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.10.2013год.           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 30.09.2013 

година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 
на  Спасена Николова од Теранци 

 
Член 1 

 На Спасена Николова од 

с.Теранци, ЕМБГ 2604945498005 , со 

постојано место на живеење  во 

с.Теранци ул.Кемал Билалов  бб,  и се 

одобрува еднократна парична помош 

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

лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Митко Николов с/ка 
360000057932 Поштенска 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.07-1745/1              Совет на општина 

07.10.2013 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  Васка 
Митева од Жиганци 

 

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

одржана на ден 30.09.2013 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.08-1760/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член  21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 

Чешино-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 30.09.2013 

година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на  Васка Митева од с.Жиганци 

 
Член 1 

 На Васка Митева од с.Жиганци, 
ЕМБГ 0606948498001 , со постојано 
место на живеење  во с.Жиганци 
ул.Ване Златев  бб,  и се одобрува 

еднократна парична помош во висина 
од 3.000.00 денари (три илјади 
денари) како помош за лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  на Васка Митева 
с/ка360000025680696  Поштенска 

банка. 

 

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1588/1              Совет на општина 
09.10.2013 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  

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 
учебната 2013/2014 година  

 
1.Ја прогласувам Одлуката  за 

усвојување на Годишната Програма 
за работа на ОУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2013/2014 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

30.09.2013 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.08-1763/1  Општина Чешиново-Облешево 

09.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 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 и 

24/2013), 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 30.09.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2013/2014 година  

 
Член 1 

Се усвојува Годишната Програма 
за работа на ОУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2013/2014 
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.07-1748/1              Совет на општина 
07.10.2013 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 усвојување на 

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

учебната 2013/2014 година  
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1.Ја прогласувам Одлуката  за 

усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2013/2014 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

30.09.2013 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.08-1762/1  Општина Чешиново-Облешево 

09.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

                                             

 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 и 
24/2013), 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 30.09.2013 година ја 

донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 
учебната 2013/2014 година  

 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 

2013/2014 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.07-1747/1              Совет на општина 
07.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
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 во врска со 

жетвата на оризот од родот 2013 
година и формирање на цената на 

чинење на истиот 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата во 

врска со жетвата на оризот од родот 

2013 година и формирање на цената 
на жинење на истиот, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
30.09.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1764/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 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 30.09.2013 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата 
во врска со жетвата на оризот од 
родот 2013 година и формирање 
на цената на чинење на истиот 

 

I 
1.Се усвојува Информацијата 

во врска со жетвата на оризот од 

родот 2013 година и формирање на 
цената на жинење на истиот. 

2.Стимулативната мерка од 3,5 
денари/килограм предадена арпа да 
биде продолжена и оваа 
производствена реколта . 

3.Од страна на Министерството 

за земјоделство, шумарство и 

водостопанство да бидат вршени 
поголеми контроли на откупувачите 

на ориз. 

4.Да се одржи состанок помеѓу 

претставници од Министерството за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, откупувачите, 

преработувачите и земјоделците за 

решавање на проблемите од точките 

2 и 3 на овој Заклучок. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-1716/1              Совет на општина 

03.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

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 извршување на 
жетвата и откупот на стрни жита 

од родот 2013 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
извршување на жетвата и откупот на 
стрни жита од родот 2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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. 

 
Бр.08-1765/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

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

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на  писмената 

Информација за извршување на 

жетвата и откупот на стрни жита 

од родот 2013 година 

 

I 

1.Се усвојува писмената 
Информација за извршување на 
жетвата и откуп на стрни жита од 
родот 2013, изготвена од страна на 
Министерството за земјоделство, 
шпумарство и водостопанство 
п.е.Кочани. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
  
Бр.07-1749/1              Совет на општина 
07.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

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 работа на 

пазарот во Облешево за месец 

јули и август 2013 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

работа на пазарот во Облешево за 

месец јули и август 2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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. 

 
 

Бр.08-1772/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 

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 30.09.2013 година, 
донесе: 

 

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

за работа на пазарот во Облешево 

за месец јули и август 2013 година 

 
I 

1.Се усвојува писмената 

Информација за работа на пазарот во 

Облешево за месец јули и август 2013 

година, изготвена од страна на ЈПКД 
„Облешево“. 
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II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-1751/1              Совет на општина 

07.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

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 уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јули и август 2013 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

уличното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 
месец јули и август 2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 30.09.2013 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. 

 
Бр.08-1771/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

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 30.09.2013 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на  Информацијата 

за уличното осветлување на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец јули и август 

2013 година 
 
I 

1.Се усвојува писмената 
Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јули и август 2013 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. 

 
Бр.07-1750/1              Совет на општина 

07.10.2013 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на 

Одлуката за преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Месна Заедница Гоце Делчев, 

с.Спанчево бр.07-1448/1 од 

07.08.2013 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

измена на Одлуката за 

преотстапување на трајно користење 
на ствари (основни 
средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Гоце Делчев, с.Спанчево 
бр.07-1448/1 од 07.08.2013 година , 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.09.2013 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.08-1773/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 

година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  измена на Одлуката за 

преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Гоце Делчев, с.Спанчево 

бр.07-1448/1 од 07.08.2013 

година  

 
Член 1 

Во член 1, став 1 алинеа 1 од 
Одлуката за преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 
средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Гоце Делчев, с.Спанчево 
бр.07-1448/1 од 07.08.2013 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.9/2013) 
бројот 2 се заменува со број 1. 

Алинеа 2 од истиот член се 
брише. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1752/1              Совет на општина 

07.10.2013 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на 

Одлуката за преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на ЈПКД „Облешево“ бр.07-143/1 

од 07.08.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

измена на Одлуката за 

преотстапување на трајно користење 
на ствари (основни 
средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ЈПКД 
„Облешево“ бр.07-143/1 од 
07.08.2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
30.09.2013 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.08-1761/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 

година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  измена на Одлуката за 

преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на ЈПКД 

„Облешево“ бр.07-143/1 од 

07.08.2013 година 

 

Член 1 

Во член 1, став 1 од Одлуката за 
преотстапување на трајно користење 
на ствари (основни 
средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ЈПКД 
„Облешево“ бр.07-1445/1 од 
07.08.2013 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 
бр.9/2013) алинеа 19 се менува и 
гласи: 

- Трактор Т539 со приколка 
По алинеа 19 се додаваат нови 

алинеа 20 и 21 
- Челични метли за гасење на 

пожар (5 броја) 
- Напртњачи (5 броја) 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1744/1              Совет на општина 

07.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
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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 надомест на 

финансиски трошоци за 

погребални услуги 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

надомест на финансиски трошоци за 

погребални услуги, 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.08-1758/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.10.2013год.           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 30.09.2013 година ја донесе 
следната: 

  

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  надомест на финансиски 

трошоци за погребални услуги 

 

Член 1 

Од Програма АО с-ка 413110 

тековни резерви (разновидни расходи) 

да се исплатат 9.000,00 денари (девет 

илјади денари) како надомест на 

трошоци за погребални услуги на 

ДООЕЛ Аџи-Трејд с.Тркање Кочани, по 

ф-ра бр.23/13 на Делчо Ѓоргиев  сега 

покоен (социјален случај) од с.Бања. 

 
Член 2 

  Одлуката влегува во сила 
со денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1743/1              Совет на општина 

07.10.2013 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 
преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на 

Здружение на пензионери во 

с.Облешево бр. 07-1434/1 од 

07.08.2013 година 
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1.Ја прогласувам Одлуката  за 

измена и дополнување на Одлуката 

за преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Здружение 

на пензионери во с.Облешево бр. 07-

1434/1 од 07.08.2013 година, 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.08-1757/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 година ја 

донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  измена и дополнување на 

Одлуката за преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 
на општина Чешиново-Облешево 

на Здружение на пензионери во 

с.Облешево бр. 07-1434/1 од 

07.08.2013 година 

 

Член 1 

Во Одлуката за преотстапување 

на трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 

Здружение на пензионери во 

с.Облешево бр.07-1434/1 од 

07.08.2013 година, зборот трајно во 

насловот се заменува со зборот 

времено. 

 
Член 2 

Во член 1 од истата Одлука 
зборот трајно се заменува со зборот 
времено. 

 
Член 3 

По член 2 се додава нов член 3 
кој гласи: 

По барање на општината 

средствата кои се дадени на времено 
користење на Здружението на 
пензионери Облешево, истите се 
должни да ги вратат во рок од 3 (три) 
дена.  

 
Член 4 

Член 3 преминува во член 4. 

 

Член 5 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1742/1              Совет на општина 
07.10.2013 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 

преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на 

Здружението Центар за едукација 
Чешиново-Облешево бр.07-

1435/1 од 07.08.2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
измена и дополнување на Одлуката 
за преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Здружението 
Центар за едукација Чешиново-
Облешево бр.07-1435/1 од 
07.08.2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
30.09.2013 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.08-1756/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 

година ја донесе следната: 

  

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  измена и дополнување на 

Одлуката за преотстапување на 
трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 
Здружението Центар за едукација 
Чешиново-Облешево бр.07-1435/1 

од 07.08.2013 година 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за преотстапување 

на трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 
Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево бр.07-1435/1 од 

07.08.2013 година во член 1 став 1 по 
алинеа 9 се додава нова алинеа 10 

која гласи: 

- Решо Кончар 1500 

 

 

Член 2 

 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. 

 
Бр.07-1741/1              Совет на општина 

07.10.2013 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 преотстапување 
на трајно користење на основно 

средство, сопственост на 
Општина Чешиново – Облешево, 

на православниот храм 
“Св.Недела” од с.Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката  за 

преотстапување на трајно користење 
на основно средство, сопственост на 
Општина Чешиново – Облешево, на 

православниот храм “Св.Недела” од 
с.Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
30.09.2013 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 

09.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 

година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на основно средство, 

сопственост на Општина Чешиново 
– Облешево, на православниот 

храм “Св.Недела” од с.Облешево 
 

Член 1 
На православниот храм 

св.Недела од с.Облешево трајно се 
преотстапува: 

- Клима НЕО АЦС ХР 12 ЛЕД. 
 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1740/1              Совет на општина 

07.10.2013 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за 

преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Единство, с.Чешиново 

бр.07-1443/1 од 07.08.2013 

година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
измена и дополнување на Одлуката 
за преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 
средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Единство, с.Чешиново 
бр.07-1443/1 од 07.08.2013 година, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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.08-1755/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.10.2013год.           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 79  и 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 30.09.2013 

година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  измена и дополнување на 

Одлуката за преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Единство, 
с.Чешиново бр.07-1443/1 од 

07.08.2013 година 
 
 

Член 1 
Во Одлуката за преотстапување 

на трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Единство, с.Чешиново 
бр.07-1443/1 од 07.08.2013 година во 
член 1 став 1 алинеа 1 бројот 2 се 
заменува со бројот 1. 

Во алинеа 3 од истиот член 
бројот 5 се заменува со бројот 7. 

Во алинеа 4 бројот  3 се 
заменува  со бројот 8. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1739/1              Совет на општина 
07.10.2013 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 сторнирање на  

конто 020 000/900000 во износ 

од 20.000,00 денари 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
сторнирање на  конто 020 
000/900000 во износ од 20.000,00 
денари, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
30.09.2013 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.08-1754/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.10.2013год.           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 30.09.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  сторнирање на  конто 020 

000/900000 во износ од 20.000,00 

денари 

 

Член 1 

Да се сторнира конто 020 

000/900000 во износ од 20.000,00 

денари. 

Износот по грешка е книжен 

кога се платени 20.000,00 денари на 

Филипов Петрол по ф-ра бр.1984/09 и 

книжен на конто 02019/900000. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1738/1              Совет на општина 

07.10.2013 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 распишување на 

јавно наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

распишување на јавно наддавање-
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лицитација за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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.08-1797/1  Општина Чешиново-Облешево 
09.10.2013год.           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 30.09.2013 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на јавно 
наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Да се распише јавно 

наддавање-лицитација, за издавање 
под закуп на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево и тоа: 

1.Деловен простор во 

с.Спанчево, објект дел од задружен 

дом во с.Спанчево (продавница) со 

површина од околу 40 м2, лоцирана 

на КП 5794 КО Спанчево. 

2.Деловен простор во 

с.Спанчево, објект дел од задружен 

дом во с.Спанчево (продавница) со 

површина од околу 30м2, лоцирана на 

КП 5794 КО Спанчево. 

3.Деловен простор во 

с.Соколарци, објект дел од задружен 
дом во с.Соколарци (земјоделска 
аптека и магацин) со површина од 
околу 240м2. 

 
Член 2 

Условите за јавното наддавање 
поблиску ќе бидат опишани во 
Објавата за издавање под закуп на 
деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево. 
Со најповолниот понудувач ќе се 

склучи Договор за закуп. 
 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1795/1              Совет на општина 

09.10.2013 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: 
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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 од 

01.04.2013 до 30.06.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот од 

01.04.2013 до 30.06.2013 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.09.2013 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.08-1802/1  Општина Чешиново-Облешево 
09.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   акедонија бр. 5/2002), и 

член 21, став 1, точка 31 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 30.09.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот од 01.04.2013 до 

30.06.2013 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.04.2013-30.06.2013, 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. 

 
Бр.07-1789/1              Совет на општина 

09.10.2013 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 

партиципативно тело од областа 
на урбанизмот 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 

формирање на партиципативно тело 
од областа на урбанизмот, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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.08-1801/1  Општина Чешиново-Облешево 
09.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 17 точка 6 

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) и 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 30.09.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  формирање на 

партиципативно тело од областа 

на урбанизмот 

 

Член 1 
 За обезбедување на стручност 

и јавност во процесот на просторно и 

урбанистичко планирање се формира 

партиципативно тело . 

 
Член 2 

За ченови на партиципативното 

тело се именуваат: 

1.Вера Арсова 

2.Драгица Горгиевска 

3.Ива Стефанова 

4.Тина Петрова и 

5.Јованчо Кацарски 

 

Член 3 

Партиципативното тело ги 

пренесува ставовите, мислењата и 

потребите на граѓаните и правните 

лица, ги следи состојбите во 

планирањето преку давање 

иницијативи, насоки и сугестии за 

изготвување на плански решенија. 
 

Член 4 
  Одлуката влегува во сила 
со денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1794/1              Совет на општина 

09.10.2013 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 сопствено учество во 

реализација на проектот 

 „Уредување и регулација на 
речното корито на река 

Брегалница“ 
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1.Ја прогласувам Одлуката 

сопствено учество во реализација на 

проектот „Уредување и регулација на 

речното корито на река Брегалница“, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 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.08-1799/1  Општина Чешиново-Облешево 

09.10.2013год.           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 30.09.2013 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  сопствено учество во 
реализација на проектот 

 „Уредување и регулација на 

речното корито на река 

Брегалница“ 

 

Член 1 

 Во реализација на проектот 

„Уредување и регулација на речното 
корито на река Брегалница“, општина 

Чешиново-Облешево ќе учествува со 

вкупно 16,7% од вкупната вредност 

на инвестицијата потребна за 

имплементација на проектот. 

 

Член 2 

  Одлуката влегува во сила 

со денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1790/1              Совет на општина 
09.10.2013 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 распишување на 
конкурс за утврдување на грб и 
знаме на општина Чешиново-

Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката, за  

прогласување и објавување на 

Одлуката за распишување на конкурс 
за утврдување на грб и знаме на 

општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.09.2013 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1798/1  Општина Чешиново-Облешево 

09.10.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

  

 Врз основа на член 10 од 

Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 5/2002), член 106 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 30.09.2013 година ја 
донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на конкурс за 
утврдување на грб и знаме на 

општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 
Да се распише јавен конкурс за 

утврдување на нов грб и знаме на 
општина Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 
Постоечките грб и знаме на 

општина Чешиново-Облешево ќе се 

употребуваат се до утврдување на 
нов грб и знаме и нивно запишување 

во регистарот на грб и знаме на 

општините во Република Македонија. 

 
Член 3 

  Одлуката влегува во сила 

со денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1796/1              Совет на општина 

09.10.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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