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

 

Godina 10 broj 2 
^e{inovo-Oble{evo 

07.03.2014 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                                                                                                                                    
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за за одредување 
на локации за истакнување на 

изборни плакати 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

одредување на локации за 
истакнување на изборни плакати, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 27.02.2014 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.08-482/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 78 од 

Изборниот Законик (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.40/2006, 136/2008, 

148/2008,155/2008, 163/2008, 

44/2011, 51/2011, 54/2011, 

142/2012, 31/2013 и 34/2013 ), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 27.02.2014 година ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

за одредување на локации за  
истакнување на изборни 

плакати 
 

 1.Изборните плакати е 
дозволено да се истакнуваат на 
огласните табли во сите населени 
места во општината, без 
надоместок. 
 2.За секој подносител на 
листа одделно ќе бидат обележани 
местата за истакнување на изборни 

плакати од точка 1 на оваа Одлука 

 3.Дозволено е истакнување на 

изборни плакати на приватни 

објекти само по претходна 

согласност на сопствениците на тие 

објекти. 
 4.На билбордите поставени на 

територија на општината е 

дозволено поставување на изборни 
плакати, со надоместок. 

 5.На јавни институции, школи, 

болници и слично е забрането 
истакнување на изборни плакати. 
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 6.Не е дозволено истакнување 

на плакати од кампањата на 

објектите кадешто се наоѓа 

гласачкото место или просторијата 

каде што се спроведува гласањето. 

 7.По завршување на изборите 

во рок од 30 дена партиите се 

должни да ги отстранат изборните 

плакати. 

 8.Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување а ќе се објави 

во Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
                                                         

Бр.07-472/1              Совет на општина 
06.03.2014 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 
Програмата за изградба, 

реконструкција и одржување на 
локалните патишта и улици на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 

година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за 

изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и 
улици на територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

27.02.2014 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.08-483/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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) 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 27.02.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Програмата за 

изградба, реконструкција и 
одржување на локалните 

патишта и улици на територија 

на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Програмата за 
изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и 

улици на територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 

година. 
 

Член 2 
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 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-474/1              Совет на општина 

06.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 21, став 1, 

точка 12 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   
27.02.2014 година донесе: 

 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција и 

одржување на локалните 

патишта и улици на територија 

на општина Чешиново-
Облешево за 2014 година 

 

 ВОВЕД: 
 Со оваа Програма се 
утврдуваат изворите на средствата 

за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните 

патишта и улици во 2014 година, 
нивниот распоред и начин на 

користење како и и обемот на 

работите. 

Висината на средствата за 

изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните 

патишта и улици, се утврдуваат во 

износ од 34.587.000,00  денари и 
тоа од следните извори на приходи: 

1. Трансфери од владини 

институции, и тоа од: 

1.1. Агенција за државни 

патишта, наменети за изградба, 

реконструкција, одржување и 

заштита на локалните патишта и 

улици; 

 1.2.  Биро за регионален 

развој; 

2. Надоместок за уредување 

на градежно земјиште 

(комуналии);  

3. Комунални такси;  

4. Приход од продажба на 

градежно земјиште 

сопственост на РМ. 

 
Согласно Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), општината е надлежна 
за локалните патишта и улици. 

Средствата кои општината ќе 
ги добие  во текот на 2014 година,  
ќе бидат  распоредени на следниот 
начин - 30% за редовно и 

инвестиционо одржување, 20% за 
зимско одржување и 50% за 
изградба. 
  

I. Активности-
инвестиции за 
изградба 

1.Во зависност од големината 
на  средствата кои секоја година се 

добиваат од  Јавното претпријатие 

за државни патишта и од други 
општи и тековни донации, 

предвидени се следните 

активности: 

-Изградба на Локален пат 

Кучичино-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 

Чешиново-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 

Спанчево-Чифлик 
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-Изградба на локален пат 

с.Теранци-с.Кучичино 

-Изградба на локален пат 

с.Жиганци-с.Чешиново 

-Изградба на локален пат 

с.Уларци-с.Соколарци 

-Изградба на локален пат 

с.Соколарци-с.Врбица 

-Изградба на локален пат 

с.Жиганци-с.Уларци 

-Реконструкција на локален 

пат Облешево-Спанчево 

-Изградба на улици во сите 

населени места во општината 
-Реконструкција на локален 

пат Чешиново-Спанчево 
 Изградбата и одржувањето на 

локалните патни правци и улиците 
во самите населени места, ќе биде 
во зависност од средствата кои ќе 
бидат добиени по основ на разни 
донации.  

3. Средства за изградба на 

локалните патни правци ќе се 
побараат и од Центарот за развој на 
источниот плански регион. 

 
II. Тековни Активности 
Дел од средствата ќе бидат 

наменети и за: 
А)Земјени работи на локални 

патишта ; 

Б)Посипување на улици; 

В)Поправање на ударни 

дупки; 
Г)Останати активности: 

-Набавка и поставување на 

сообраќајни знаци; 

-Зимско одржување; 
-Решавање на тековни 

проблеми. 

 
III. Финансиски дел 

Приходи: 

Инвестиции од  Јавното 

претпријатие за државни патишта 

............................4.000.000,оо ден 

Кредит од ЕБОР.... 8.487.000,оо ден 

Центар за развој на плански 

регион..................2.000.000,оо ден 

Биро за регионален 

развој....................1.900.000,00ден 

Буџет на општина Чешиново-

Облешево........... 17.200.000,оо ден 

Други општи и тековни 

донации................1.000.000,оо ден 

    ВКУПНО:                34.587.000,00 ден.                  

 

IV.Преодни и завршни 
одредби 

Динамиката на реализација на 
Програмата ќе биде во зависност од 
приловот на средствата. 
 
Бр.07-473/1              Совет на општина 
06.03.2014 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  Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

јануари 2014 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 

месец јануари 2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година. 
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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.08-484/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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 27.02.2014 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

јануари 2014 година 
 
I 

1.Се усвојува писмената 
Информација за работа на пазарот 
во Облешево за месец јануари 2014 
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.07-475/1              Совет на општина 
06.03.2014 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  Информацијата за состојбата 

со уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец јануари 2014 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за прогласување и објавување на  
Информацијата за состојбата со 
уличното осветлување на 
територија на општината за месец 
јануари 2014 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на 
ден 27.02.2014 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.08-485/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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 27.02.2014 година, 
донесе: 

 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
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За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец јануари 2014 година 

 

I 

1.Се усвојува писмената 

Информација за состојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општината за месец 

јануари 2014 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.07-476/1              Совет на општина 

06.03.2014 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 

Програмата за одржување на 
паркови и зеленило на 

територија на општината за 

2014 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 

одржување на паркови и зеленило 

на територија на општината за 2014 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

27.02.2014 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.08-486/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 6 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 
5/2002), и член 21, став 1, точка 16 
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 27.02.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за 

одржување на паркови и 
зеленило на територија на 

општината за 2014 година 

 

Член 1 
Се усвојува Програмата за 

одржување на паркови и зеленило 

на територија на општината за 2014 

година, изготвена од страна на 

ЈПКД „Облешево“. 
 

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.07-477/1              Совет на општина 
06.03.2014 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 одобрување на 

Оперативниот план  за ученички 
екскурзии и излети на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
одобрување на Оперативниот план  

за ученички екскурзии и излети на 
ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 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.08-487/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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) 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 27.02.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на Оперативниот 

план  за ученички екскурзии и 

излети на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 
 

Член 1 
 По Барање на ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци, се одобрува 
Оперативниот план  за ученички 
екскурзии и излети. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-478/1              Совет на општина 
06.03.2014 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 спроведување 

на постапка за експропријација 

на земјиште за изградба на 
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канализационен систем во село 

Кучичино 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за 

експропријација на земјиште за 

изградба на канализационен систем 

во село Кучичино, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 27.02.2014 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.08-488/1 Општина Чешиново-Облешево 

06.03.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 21 од 

Законот за експропријација 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.95/2012, 131/2012, 
24/2013 и 27/2014) и 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.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година 

ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За спроведување на постапка за 

експропријација на земјиште за 

изградба на канализационен 

систем во село Кучичино 

 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за 

експропријација на земјиште за 

изградба на канализационен систем 

во село Кучичино. 

 Да се применат сите Законски 

одредби во текот на спроведување 

на постапката за експропријација. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                          
                           
Бр.07-479/1              Совет на општина 
06.03.2014 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 трансфер на 

средства до ЈПКД „Облешево“ 
за работно ангажирање на 

сезонски работници за вршење 

на јавни работи по Проектот 

„Зелена Македонија“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ за работно ангажирање 
на сезонски работници за вршење 

на јавни работи по Проектот 

„Зелена Македонија“, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на 

ден 27.02.2014 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.08-489/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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 27.02.2014 година 
ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За трансфер на средства до 

ЈПКД „Облешево“ за работно 
ангажирање на сезонски 

работници за вршење на јавни 

работи по Проектот „Зелена 

Македонија“ 
 

Член 1 

 Се одобрува трансфер на  

средства од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево до ЈПКД 
„Облешево“, за работно 

ангажирање на сезонски работници 

за вршење на јавни работи по 
проектот „Зелена Македонија“ и 

тоа: 

 1.Работно ангажирање на 

сезонски работници – општи 

работници, 10 извршители. 

 Месечниот надоместок за 

работниците од точка 1  на овој 

член ќе биде утврден во Договорот 

за нивно времено ангажирање кој 

истите ќе го склучат со ЈПКД 

„Облешево“, а трансферот на 

средства од општината ќе биде по 

доставени месечни ситуации од 

страна на Јавното Претпријатие. 

 

Член 2 
 Работното ангажирање на 
работниците од член 1 на оваа 
Одлука ќе трае во зависност од 
потребите за извршување на јавни 
работи по проектот „Зелена 
Македонија“, најмалку 1 (еден) 
месец но не повеќе од 6 (шест) 
месеци. 

Член 3 

Работата која ќе ја 
извршуваат работниците од член 1 
на оваа Одлука ќе се одвива по 
претходно дефиниран неделен план 
за работа. 

За извршените работи ќе 
бидат доставувани месечни 

информации за видот и обемот на 

извршените работи. 
ЈПКД „Облешево“ ќе склучи 

Договор за регулирање на 

меѓусебните права и обврски со 

ангажираните работници. 

 
Член 4 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево а ќе бидат исплаќани на 
сметка на Јавното Претпријатие по 

претходно доставени ситуации за 

извршени работи. 
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Член 5 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-480/1              Совет на општина 
06.03.2014 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 трансфер на 

средства до ЈПКД „Облешево“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 27.02.2014 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.08-490/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.03.2014год.           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), 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 27.02.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За трансфер на средства до 

ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
На Јавното Комунално 

Претпријатие „Облешево“ да се 
изврши трансфер на средства во 
висина од 500.000,00 денари 
(петстотини илјади денари). 

Трансферот да се изврши до 
крајот на тековната 2014 година. 

Средствата да бидат наменети 
за анулирање на долгови на 
Јавното Претпријатие, исплата на 
заостанати плати и придонеси и 
слично. 

Член 2 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-481/1              Совет на општина 
06.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 СОДРЖИНА                      Стр. 
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