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

 

Godina 9 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

18.03.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
  
 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 12.03.2013 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на 

Сабина Димитрова од с.Чешиново 
 
 

Член 1 
 На Сабина Димитрова од с.Чешиново, 
ЕМБГ 1710980505260 , со постојано место на 
живеење  во с.Чешиново ул.Сремска бб,  и се 
одобрува еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари ( три илјади 
денари) како помош за лекување. 
 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

нејзината мајка Стана Димитрова . 
ЕМБГ 1309957505370, С-ка 

300057076451170 Комерцијална Банка. 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново 
 
Br.07-579/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 Сабина 

Димитрова од с.Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Сабина 
Димитрова од с.Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-579/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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 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 12.03.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Лазар 
Стоилов од с.Кучичино 

 
Член 1 

 На Лазар Стоилов од с.Кучичино, 
ЕМБГ 2803943493009 , со постојано место на 
живеење  во с.Кучичино ул.Ристо Симеонов 
бб,  му се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 денари ( три 
илјади денари) како помош за социјално 
загрозено лице. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Лазар Стоилов . 
С-ка 210501595290858 Тутунска Банка. 
 

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

                                                          
Br.07-580/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 Лазар 

Стоилов од с.Кучичино 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Лазар 
Стоилов од с.Кучичино, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-581/1                        Општина 
13.03.2013 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 12.03.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Јанева 
Благица од с.Жиганци 

 
Член 1 

 На Јанева Благица од с.Жиганци, ЕМБГ 
1601978499004 , со постојано место на живеење  
во с.Жиганци ул.Ване Златев бб,  му се 
одобрува еднократна парична помош во висина 
од 3.000.00 денари ( три илјади денари) како 
помош за социјално загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Јанева Благица . 
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С-ка 240137015732845 Уни Банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново 
 
Br.07-582/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 

Јанева Благица од с.Жиганци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Јанева 
Благица од с.Жиганци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-583/1                        Општина 
13.03.2013 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 12.03.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Никола 
Костадинов од с.Облешево 

 
Член 1 

 На Никола Костадинов од с.Облешево, 
ЕМБГ 1501953493007 , со постојано место на 
живеење  во с.Облешево ул.Григор Прличев бб,  
му 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 

Никола Костадинов . 
С-ка 530500014445682 Охридска Банка. 
 

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

                                                         
Br.07-584/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
Никола Костадинов од с.Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на Никола 
Костадинов од с.Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-585/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
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 и 142/2012 ), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 12.03.2013 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.Дозволено е истакнување на изборни 
плакати на приватни објекти само по 
претходна согласност на сопствениците на тие 
објекти. 
 3.На билбордите поставени на 
територија на општината е дозволено 
поставување на изборни плакати, со 
надоместок. 
 4.На јавни институции, школи, 
болници и слично е забрането истакнување на 
изборни плакати. 
 5.Не е дозволено истакнување на 
плакати од кампањата на објектите кадешто се 
наоѓа гласачкото место или просторијата каде 
што се спроведува гласањето. 
 6.По завршување на изборите, 
партиите се должни да ги отстранат изборните 
плакати. 

 7.Одлуката влегува во сила со денот на 
донесување а ќе се објави во Службен Гласник 
на општина Чешиново-Облешево. 

 
Br.07-586/1           Совет на општина 
13.03.2013 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  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 12.03.2013 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.08-587/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.10.2012-

31.12.2012 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.10.2012-31.12.2012, 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. 
 
Br.07-588/1           Совет на општина 
13.03.2013 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   Извештајот за 
материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.10.2012-
31.12.2012 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на   Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.10.2012-31.12.2012, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-589/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
  
 Врз основа на член 36 став 1 и 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 ден 12.03.2013 година ја донесе 
следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот од извршениот 

попис на основните средства и ситен 
инвентар сопственост на општина 

Чешиново-Облешево за 2012 година  
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за извршениот 
годишен попис на основните средства и 
ситниот инвентар сопственост на  општина 
Чешиново-Облешево со состојба на ден 
31.12.2012 година. 
 

Член 2 
 Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево да формира Комисија која 
ќе изврши проценка на одредени основни 
средства кои немаат вредност во 
книговодството на општина Чешиново-
Облешево. 

 
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.07-590/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 Извештајот од 
извршениот попис на основните средства и 

ситен инвентар сопственост на општина 
Чешиново-Облешево за 2012 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот од извршениот 
попис на основните средства и ситен инвентар 
сопственост на општина Чешиново-Облешево 
за 2012 година , што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 12.03.2013 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.08-591/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на   Извештајот за наменски 

потрошени средства на Здруженија на 
граѓани од општина Чешиново-Облешево за 

2012 година, корисници на средства од 
Буџетот на општината 

 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот на Здружението 
Центар за едукација Чешиново-Облешево и на 
Фудбалскиот клуб Чешиново за наменски 
потрошените средства одобрени од Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 2012 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.07-592/1           Совет на општина 
13.03.2013 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   Извештајот за наменски 

потрошени средства на Здруженија на 
граѓани од општина Чешиново-Облешево за 

2012 година, корисници на средства од 
Буџетот на општината 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за усвојување 
на  Извештајот за наменски потрошени 
средства на Здруженија на граѓани од општина 
Чешиново-Облешево за 2012 година, 
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корисници на средства од Буџетот на 
општината, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 12.03.2013 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.08-593/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За плаќање на извршените работи и 

набавените материјали за санирање и 
заштита од поплавите од ж-ска и ставка за 

итни и неодложни работи 
 

Член 1 

 Се одобруват 300.000,00 денари 
(триста илјади денари) за плаќање на 
извршени материјали за санирање и заштита 
од поплавите, од Програма А0-Совет, ставка 
413110-Тековни резерви (разновидни 

расходи). 
 

Член 2 
 Средствата се предвидени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 2013 
година. 
 

Член 3 

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

Br.07-594/1           Совет на општина 
13.03.2013 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  плаќање на извршените работи и 
набавените материјали за санирање и 

заштита од поплавите од ж-ска и ставка за 
итни и неодложни работи 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за плаќање на 

извршените работи и набавените материјали за 
санирање и заштита од поплавите од ж-ска и 
ставка за итни и неодложни работи, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 12.03.2013 

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.08-595/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 4 од Статутот на општина 
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Чешиново-Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 година ја 
донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-Облешево 
за 2012 година 

 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 

2012 година. 
 Составен дел на Завршната сметка се: 

-Годишна сметка; 
-Извештај за средствата, побарувањата, 

обврските и изворите на средства и нивната 
вредност; 

-Извештај за реализацијата на 

инвестиционите програми, наменските, 
капиталните и блок дотациите и дотациите за 
делегирани надлежности; 

-Извештај од одговорниот 

сметководител; 
-Извештај за трошењето на средствата 

од резервите. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

                                                     
Br.07-596/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 

2012 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за усвојување 
на Завршната сметка на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2012 година, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 12.03.2013 
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.08-597/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За приклучок на објектот на РО-МА текс доо 

Чешиново на ТС 10/0,4 кај помошно 

фудбалско игралиште во Чешиново 
 

Член 1 
 Се одобрува приклучок на објектот на 
конфекцијата РО-МА текс доо Чешиново на ТС 

10/0,4 кај Помошно фудбалско игралиште во 

Чешиново. 
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Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Br.07-598/1           Совет на општина 
13.03.2013 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  приклучок на објектот на РО-МА текс 
доо Чешиново на ТС 10/0,4 кај помошно 

фудбалско игралиште во Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
приклучок на објектот на РО-МА текс доо 

Чешиново на ТС 10/0,4 кај помошно 
фудбалско игралиште во Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
12.03.2013 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.08-599/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на бетонски прстени за  

изградба на т.н.Боров мост во КО Облешево  
 

Член 1 

 Да се набават 4 броја на бетонски 
прстени Ф 1000 за изградба на т.н. Боров мост 

во КО Облешево. 
 

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. 
 
Br.07-600/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 бетонски прстени за изградба 

на т.н.Боров мост во КО Облешево  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на 
бетонски прстени за изградба на т.н.Боров мост 

во КО Облешево , што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 12.03.2013 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.08-601/1                        Општина 
13.03.2013 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 12.03.2013 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на Борче 

Гелевски од с.Бурилчево 
 

Член 1 
 На Борче Гелевски од с.Бурилчево, 
ЕМБГ 0909967450039 , со постојано место на 
живеење  во с.Бурилчево ул.Гиго Крстев бб, 
му  се одобрува еднократна парична помош во 
висина од 20.000.00 денари ( дваесет илјади 
денари) како помош за санирање на штети 
настанати од пожар. 
 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Борче Крстевски . 
С-ка 380920380400114 Про Кредит 

Банка. 
 
 
 
 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново 
 
Br.07-602/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 Борче 

Гелевски од с.Бурилчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Борче 
Гелевски од с.Бурилчево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-603/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За набавка  на градежен материјал за 

санација на коритото на долот во 
т.н.Зрновско маало во село Соколарци 

 

Член 1 

 Да се набават железо Ф 10 7 трегери (4 
шипки во секој трегер) во должина од 4 метри 

секој поединечно или вкупно 112м, 40 вреќи 

цемент и песок 4 кубика за санација на 
коритото на долот во т.н.Зрновско маало во 

село Соколарци, оштетено од поплавите на 
25.02.2013 година. 
 Работната рака е на терет на жителите 
од т.н.Зрновско маало во село Соколарци.  
 

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. 
 
Br.07-608/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
санација на коритото на долот во 

т.н.Зрновско маало во село Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка 
на набавка на градежен материјал за санација 
на коритото на долот во т.н.Зрновско маало во 
село Соколарци, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 12.03.2013 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.08-609/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на градежен материјал за 

канализирање на отпадната и 
атмосферската вода на ул.Крушевска во село 

Спанчево 
 

Член 1 
 Да се набават цевки Ф 150мм во 

должина од 200м за канализирање на отпадната 
и атмосферската вода на ул.крушевска во село 

Спанчево. 
 Поставувањето на цевките е на терет на 
жителите на улица Крушевска во село 
Спанчево. 

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 
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Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Br.07-606/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
канализирање на отпадната и 

атмосферската вода на ул.Крушевска во 

село Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка 
на  градежен материјал за канализирање на 
отпадната и атмосферската вода на 
ул.Крушевска во село Спанчево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-607/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на  градежен материјал за 

оградување на селските гробишта во село 
Теранци 

 

Член 1 
 Да се набават: 

- 5 броја цевки 40 х 40 (апкан) за 
капија; 

- Винкли 6м- 3 броја 25 х 25 
- Шипки за арматура 100кг Ф10 и 

- Мрежа еден топ. 
Работната рака за оградување на 

селските гробишта е на терет на жителите од 
село Теранци. 
 

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. 

                                                        
Br.07-610/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
оградување на селските гробишта во село 

Теранци 
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1.Ја прогласувам Одлуката за набавка 
на  градежен материјал за оградување на 
селските гробишта во село Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
12.03.2013 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.08-611/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на  градежен материјал и 

изведување на градежни работи за 
санирање на штети на мостовите во село 
Соколарци, настанати од поплавите на 

25.02.2013 година 
 

Член 1 

 Да се набави 100-120 вреќи цемент и 20 

м3 дробен камен (песок) за санирање на штета 
на мостовите во село Соколарци настаната од 
поплавите на 25.02.2013 година како и да се 
ангажира градежна машина за поправки и 
копање на оштетените пропусти во селото и 
поправање на речното корито. 

 
 
 

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. 
 
Br.07-612/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 и 
изведување на градежни работи за санирање 
на штети на мостовите во село Соколарци, 

настанати од поплавите на 25.02.2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на  
градежен материјал и изведување на градежни 
работи за санирање на штети на мостовите во 
село Соколарци, настанати од поплавите на 

25.02.2013 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 12.03.2013 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.08-613/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на  градежен материјал за 

канализирање на отпадната вода во село 
Соколарци (сред село) 

 

Член 1 

 Да се набави црево Ф 160 во должина 
од 170м и Ф 100 во должина од 130м за 
канализирање на отпадната вода во село 
Соколарци (сред село). 
 Поставувањето на цевките е на терет на 
жителите од тој дел на селото. 
 

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. 
 
Br.07-614/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 
канализирање на отпадната вода во село 

Соколарци (сред село) 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на  
градежен материјал за канализирање на 
отпадната вода во село Соколарци (сред село), 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
12.03.2013 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.08-615/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка и поставување на електро 

материјали за продолжување на 
далеководната мрежа на улица Пенчо 

Диванисов во село Соколарци во правец кон 
село Жиганци 

 

Член 1 
 Да се набават и постават електро 
материјали за продолжување на далеководната 
мрежа на улица Пенчо Диванисов во село 
Соколарци во правец кон село Жиганци, во 

должина од околу 200м за да можат објектите 
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од тој дел на селото да се приклучат на 
електричната мрежа. 
 

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. 
 
Br.07-616/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 и поставување на електро 
материјали за продолжување на 

далеководната мрежа на улица Пенчо 
Диванисов во село Соколарци во правец 

кон село Жиганци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка и 
поставување на електро материјали за 
продолжување на далеководната мрежа на 
улица Пенчо Диванисов во село Соколарци во 
правец кон село Жиганци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 12.03.2013 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.08-617/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За трансфер на средства до Општинската 
Организација на Црвен Крст Кочани за 

организација на средба на крводарителите 
по повод 17 Март денот на крводарителите 

 

Член 1 

 Да се изврши трансфер на 3.000,00 
денари (три илјади денари) на Општинската 
Организација на црвен крст Кочани за 
организација на средба на крводарителите по 
повод 17 Март денот на крводарителите. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка на 

Општинската Организација на Црвен крст 
Кочани с-ка 200000002323336 Стопанска банка. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Br.07-618/1           Совет на општина 
13.03.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
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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 трансфер на средства до Општинската 
Организација на Црвен крст Кочани за 

организација на средба на крводарителите 
по повод 17 Март денот на крводарителите 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 
на средства до Општинската Организација на 
Црвен крст Кочани за организација на средба 
на крводарителите по повод 17 Март денот на 
крводарителите, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 12.03.2013 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.08-619/1                        Општина 
13.03.2013 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.Бања (Пензионерски дом) за штаб на 

ОО на СДСМ Чешиново-Облешево 

Член 1 
 Да се отстапи на користење простор во с. 
Бања (Пензионерски дом) за штаб на ОО на 
СДСМ Чешиново-Облешево за време на 
одржување на локалните избори 2013 година со 
времетраење од 30 дена. 

 
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 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Br.07-620/1           Совет на општина 
13.03.2013 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.Бања (Пензионерски дом) за штаб на ОО на 
СДСМ Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

отстапување на користење на простор во с.Бања 
(Пензионерски дом) за штаб на ОО на СДСМ 
Чешиново-Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 12.03.2013 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.08-621/1                        Општина 
13.03.2013 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 
12.03.2013 година ја донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на градежен материјал за 

канализирање на отпадната вода во делови 
на маалата Свињариште и Џаваџии во село 

Соколарци 
 
 

Член 1 
 Да се набават цевки Ф 160 во должина 
од 400м за канализирање на отпадната вода 
која се испушта по улиците во маалата 
Свињариште и Џаваџии во село Соколарци. 
 Поставувањето на цевките е на терет на 
граѓаните на маалата од став 1 на овој член. 
 
 

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. 
 
Br.07-434/1           Совет на општина 
13.03.2013 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 

канализирање на отпадната вода во делови 
на маалата Свињариште и Џаваџии во село 

Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на 
градежен материјал за канализирање на 
отпадната вода во делови на маалата 
Свињариште и Џаваџии во село Соколарци, 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
12.03.2013 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.08-605/1                        Општина 
13.03.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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