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

 

Godina 9 broj 3 
^e{inovo-Oble{evo 

07.03.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  сопствено учество во реализација на 

проектот „Изградба на канализација во 

с.Спанчево-довршување на крак на 

канализација во с.Спанчево“ 

 

Член 1 

 Во реализација на проектот „Изградба 

на канализација во с.Спанчево-довршување на 

крак на канализација во с.Спанчево“, општина 

Чешиново-Облешево ќе учествува со 10% од 

вкупната вредност на проектот. 

 Останатите средства ќе бидат побарани 

од Биро за регионален развој преку 

Програмата за развој на подрачја со 

специфични развојни потреби за 2013 година. 

 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во  

 

 

 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-434/1           Совет на општина 

26.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 „Изградба на канализација во 

с.Спанчево-довршување на крак на 

канализација во с.Спанчево“ 

 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за сопствено 

учество во реализација на проектот „Изградба 

на канализација во с.Спанчево-довршување на 

крак на канализација во с.Спанчево“, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 

година. 

2.Решението да се објави во Службен 

Гласник на општина Чешиново-Облешево. 
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 3.Решението влегува во сила 8 (осмиот) 

ден од денот на објавувањето 

 

 

Бр.08-435/1                        Општина 

26.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  сопствено учество во реализација на 

проектот „Изградба на „Изградба на 

колско пешачка улица во с.Облешево“ 

 

Член 1 

Во реализација на проектот „Изградба 

на колско пешачка улица во с.Облешево“, 

општина Чешиново-Облешево ќе учествува со 

10% од вкупната вредност на проектот. 

 Останатите средства ќе бидат побарани 

од Биро за регионален развој преку 

Програмата за развој на селата за 2013 година. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-432/1           Совет на општина 

05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

 

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 „Изградба на „Изградба на колско 

пешачка улица во с.Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за сопствено 

учество во реализација на проектот „Изградба 

на „Изградба на колско пешачка улица во 

с.Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-4331                        Општина 

26.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  поддршка на Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево во 

разработка и спроведување на проектот 

Инвестициски проект за изградба на 

инфраструктура од мал обем за културни 

атракции на регионот Гоце Делчев Заедница 
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Културен центар „Просвета“ Бугарија и 

Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Општина Чешиново-Облешево дава 

поддршка на Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево во разработка 

и спроведување на проектот Инвестициски 

проект за изградба на инфраструктура од мал 

обем за културни атракции на регионот Гоце 

Делчев Заедница Културен центар „Просвета“ 

Бугарија и Здружението Центар за едукација 

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. 

 

 

Br.07-477/1           Совет на општина 

01.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  поддршка на Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево во 

разработка и спроведување на проектот 

Инвестициски проект за изградба на 

инфраструктура од мал обем за културни 

атракции на регионот Гоце Делчев 

Заедница Културен центар „Просвета“ 

Бугарија и Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

поддршка на Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево во разработка и 

спроведување на проектот Инвестициски 

проект за изградба на инфраструктура од мал 

обем за културни атракции на регионот Гоце 

Делчев Заедница Културен центар „Просвета“ 

Бугарија и Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-527/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

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  25.02.2013 година донесе: 

 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција и одржување на 

локалните патишта и улици на територија 

на општина Чешиново-Облешево 

за 2013 година 

 

ВОВЕД: 

 Со оваа Програма се утврдуваат 

изворите на средствата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на 

локалните патишта и улици во 2013 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 33.135.000,00 денари и тоа од следните 

извори на приходи: 
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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 2013 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 

Агенцијата 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 

-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  Агенцијата 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............................... 15.748.000,оо ден 

Други општи и тековни 

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

    ВКУПНО:       33.135.000,оо денари 

 
IV.Преодни и завршни одредби 
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Динамиката на реализација на 

Програмата ќе биде во зависност од приловот 

на средствата. 

 

Br.07-499/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 
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   

Програмата за изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и улици 

на територија на општина Чешиново-

Облешевоза 2013 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата за 

изградба, реконструкција и одржување на 

локалните патишта и улици на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 2013 година, 

што Советот на општина Чешиново-Облешево 

го донесе на седницата одржана на ден 

25.02.2013 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.08-529/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 
 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 25.02.2013 година, донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за уличното 

осветлување на територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец јануари 2013 

година 

 

I 

 Се усвојува писмената Информација за 

уличното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за месе јануари 

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. 
  

Br.07-504/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 

јануари 2013 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за уличното 

осветлување на територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец јануари 2013 

година, што Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата одржана на 

ден 25.02.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 (осмиот) 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево. 

 

Бр.08-530/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 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 25.02.2013 година, донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за  

оставрени приходи од пазарот во Облешево 

за месец јануари 2013 година 

 

I 

 Се усвојува писмената Информација за 

оставрени приходи од пазарот во Облешево за 

месец јануари 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. 
  

Br.07-503/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 
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 оставрени приходи од 

пазарот во Облешево за месец јануари 2013 

година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за оставрени 

приходи од пазарот во Облешево за месец 

јануари 2013 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-533/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Завршната сметка на 

Јавното Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“ за 2012 година 

 

Член 1 

Се усвојува Завршната сметка на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности 

„Облешево“,  за 2012 година. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

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

Облешево. 

 

Br.07-502/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 Завршната сметка на 

Јавното Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“ за 2012 година 

 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Завршната сметка на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности 

„Облешево“ за 2012 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 25.02.2013 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.08-532/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 6 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 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 2013 година 

 

Член 1 

Се усвојува Програмата за одржување на 

паркови и зеленило на територија на општината 

за 2013 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 гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-501/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Програмата за одржување на 

паркови и зеленило на територија на општината 

за 2013 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 година. 

 

2.Решението да се објави во Службен 

Гласник на општина Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 (осмиот) 

ден од денот на објавувањето во Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево.  

 

Бр.08-531/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  сопствено учество во изработка на 

техничка документација за реконструкција 

на училишна спортска сала во склоп на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Подрачно Училиште 

Чешиново 

 

Член 1 

 Општина Чешиново-Облешево ќе 

учествува со 25.000,00 денари во изработка на 

техничка документација за реконструкција на 

училишна спортска сала во склоп на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Подрачно Училиште 

Чешиново. 

 Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-500/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

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 изработка на 

техничка документација за реконструкција 

на училишна спортска сала во склоп на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Подрачно Училиште 

Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за сопствено 

учество во изработка на техничка 

документација за реконструкција на училишна 

спортска сала во склоп на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Подрачно Училиште Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 

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.08-528/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

 



Str.9 br.3 Slu`ben Glasnik na op{tina ^e{inovo-Oble{evo                             07.03.2013god. 

 

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

О  Д  Л  У  К  А 

За  разработка и спроведување на проектот 

за прекугранична соработка во областа на 

спортот 

 

Член 1 

 Се дава поддршка на Основното 

Училиште „Страшо Пинџур“ од с.Соколарци, 

Подрачно Училиште Чешиново, за разработка 

и спроведување на проектот за прекугранична 

соработка во областа на спортот. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-475/1           Совет на општина 

01.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  разработка и спроведување на проектот 

за прекугранична соработка во областа на 

спортот 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

разработка и спроведување на проектот за 

прекугранична соработка во областа на 

спортот, што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата одржана на 

ден 25.02.2013 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.08-525/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  разработка и спроведување на проектот 

за подобра околина во училиштата 

 

Член 1 

 Се дава поддршка на Основното 

Училиште „Климент Охридски“ од Облешево, 

за разработка и спроведување на проектот за 

подобра околина во училиштата. 

 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-474/1           Совет на општина 

01.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 
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  разработка и спроведување на проектот 

за подобра околина во училиштата 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

разработка и спроведување на проектот за 

подобра околина во училиштата, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 25.02.2013 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.08-526/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  разработка и спроведување на проектот 

„Посилни сме од внатре„ 

 

Член 1 

 Се дава дозвола за разработка и 

спроведување на проектот „Посилни сме од 

внатре“, проект во кој општина Чешиново-

Облешево е партнер на општина Симитли од 

Република Бугарија. 

 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-476/1           Совет на општина 

01.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  разработка и спроведување на проектот 

за „Посилни сме од внатре“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за разработка 

и спроведување на проектот „Посилни сме од 

внатре“,  што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата одржана на 

ден 25.02.2013 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.08-524/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 

член 21, став 1, точка 32 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево 

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

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување право на користење на 

патничко возило комбе Фиат Дукато,  на 

ЈПКД „Облешево 

 

Член 1 

 Се  преотстапува право на користење 

на патничко возило комбе марка Фиат Дукато 

1.9 TD со број на шасија 2FA29000000479581, 

број на моторот 280A1000/1329498 со 

регистарска табличка ST-572-00,  на 

користење на Јавното Претпријатие за 

Комунални Дејности „Облешево“. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Br.07-505/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 право на користење на 

патничко возило комбе Фиат Дукато,  на 

ЈПКД „Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

преотстапување право на користење на 

патничко возило комбе Фиат Дукато,  на 

ЈПКД „Облешево“,  што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-523/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Драган 

Данилов од с.Соколарци 

 

Член 1 

 На Драган Данилов од с.Соколарци, 

ЕМБГ 1608950493005 , со постојано место на 

живеење  во с.Соколарци ул.Блаже Ефремов бб,  

му се одобрува еднократна парична помош во 

висина од 1.500.00 денари ( илјада и петстотини 

денари) како помош за социјално загрозено 

семејство. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на сметка  на 

Драган Данилов . 

С-ка 210501639627618 Тутунска 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 

 

Br.07-506/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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 

Драган Данилов од с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на Драган 

Данилов од с.Соколарци,  што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 25.02.2013 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.08-522/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За  сторнирање на обврски 

 

Член 1 

 Да се сторнираат следните обврски по 

фактури: 

1. Фактура број 03/12 од 07/2012, 

издадена од Техноскоп увоз-извоз доо Скопје 

на износ од 15.175,00 денари; 

2.Профактура број HG/1829 од 

18.05.2010, издадена од Реплек и Хубо доо 

Скопје на износ од 156.075,77 денари; 

3.Фактура број 02-4009/2012 од 

04.07.2012, издадена од МИ-ДА Грант Моторс 

доо Скопје на износ од 25.116, 00 денари; 

4.Фактура број 02-4008/2012 од 

04.07.2012, издадена од МИ-ДА Грант Моторс 

доо Скопје на износ од 31.170, 00 денари. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

нејзиното донесување и истата ќе се објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

                
Br.07-507/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 
                                           
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 обврски 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

сторнирање на обврски,  што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 25.02.2013 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.08-521/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  набавка на хлор пумпа за водоводот во 

с.Соколарци 

 

Член 1 

 Да се набави хлор пумпа за водоводот 

во с.Соколарци, поради дотраеност на старата 

која подолго време не функционира. 

Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-509/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  набавка на хлор пумпа за водоводот во 

с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на 

хлор пумпа за водоводот во с.Соколарци,  што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 

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.08-519/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  оградување на фудбалското игралиште 

во с.Чифлик 

 

Член 1 

 Да се набават градежни материјали и да 

се огради фудбалското игралиште во с.Чифлик. 
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Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-508/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  оградување на фудбалското игралиште 

во с.Чифлик 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

оградување на фудбалското игралиште во 

с.Чифлик,  што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-520/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  набавка на градежен материјал за 

уредување на дворот на црквата св.Архангел 

Михаил во с.Спанчево 

 

Член 1 

 Да се набават градежни материјали за 

уредување на дворното место на црквата 

св.Архангел Михаил во с.Спанчево и тоа: 

-црево за довод на вода од каналот 250м 

и 

-лепак за мермер 

Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-512/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  набавка на градежен материјал за 
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уредување на дворот на црквата 

св.Архангел Михаил во с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка 

на градежен материјал за уредување на дворот 

на црквата св.Архангел Михаил во 

с.Спанчево,  што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-516/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  ископ на траса од 60м на ул.Браќа 

Ставреви во Облешево за приклучок на 

крак на канализација 

 

Член 1 

 Да се ископа  траса од 60м на ул.Браќа 

Ставреви во Облешево за приклучок на крак 

на канализација кој води на соседната улица 

Сремска. 

Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-517/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  ископ на траса од 60м на ул.Браќа 

Ставреви во Облешево за приклучок на 

крак на канализација 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за ископ на 

траса од 60м на ул.Браќа Ставреви во Облешево 

за приклучок на крак на канализација,  што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 25.02.2013 

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.08-517/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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-
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Облешево на седницата одржана на ден 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  транспорт на земја, посипување и 

порамнување на фудбалско игралиште во 

с.Соколарци 

 

 

Член 1 

 За оспособување на фудбалското 

игралиште во Соколарци да се транспортира 

земја до истото, да се изврши посипување и 

порамнување. 

Средствата се обезбедени 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. 

 

Br.07-510/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  транспорт на земја, посипување и 

порамнување на фудбалско игралиште во 

с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

транспорт на земја, посипување и 

порамнување на фудбалско игралиште во 

с.Соколарци,  што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-518/1                        Општина 

06.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 

  

 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 

весник на Република   акедонија 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 

25.02.2013 година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  отстапување на користење на простор во 

с.Спанчево (поранешна берберница) за штаб 

на Либералната Партија ОК Чешиново-

Облешево 

 

Член 1 

 Да се отстапи на користење простор во 

с.Спанчево (поранешна берберница) за штаб на 

Либерална Парија ОК Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

За користење на просторот да се склучи 

Договор со Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево. 

Условите за користење на просторот 

поблиску ќе бидат опишани во Договорот. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на  

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

Облешево. 

 

Br.07-513/1           Совет на општина 

05.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 

  Облешево                 Претседател 

                                  Димче Николов 

 

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  отстапување на користење на простор во 

с.Спанчево (поранешна берберница) за 

штаб на Либералната Партија ОК 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

отстапување на користење на простор во 

с.Спанчево (поранешна берберница) за штаб 

на Либералната Партија ОК Чешиново-

Облешево,  што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.02.2013 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.08-514/1                        Општина 

05.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 

  Облешево                    Градоначалник 

                                      Јорданчо Лефков 
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