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

 

Godina 11 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

6.04.2015 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 
Статегијата за управување со 

ризици 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Стратегијата за 
управување со ризици, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-743/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево 
бр.3/2005),Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 30.03.2015 година ја 
донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Статегијата за 

управување со ризици 

 
Член 1 

 Се усвојува Статегијата за 
управување со ризици. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-733/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Елаборатот за процена на штета 

од елементарна непогода 

поплава што ја зафати општина 

Чешиново-Облешево во 

февруари 2015 година 

 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Елаборатот за 
процена на штета од елементарна 
непогода поплава што ја зафати 
општина Чешиново-Облешево во 
февруари 2015 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-741/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

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

Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Елаборатот за 

процена на штета од 

елементарна непогода поплава 

што ја зафати општина 

Чешиново-Облешево во 

февруари 2015 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Елаборатот за 

процена на штета од елементарна 
непогода поплава што ја зафати 
општина Чешиново-Облешево во 
февруари 2015 година изготвен од 
Комисија за процена и утврдување 
на штета од елементарни непогоди 
при Советот 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.              
 
Бр.08-693/1              Совет на општина 

30.03.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                               

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 
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финансиска помош на Магда 

Манасиева од с.Теранци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Магда Манасиева од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-742/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), и 
врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.2/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.03.2015 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Магда Манасиева од 

с.Теранци 

 
Член 1 

 На Магда Манасиева од 
с.Теранци, со ЕМБГ 0206957498008, 

со постојано место на живеење  во 

с.Теранци ул.Тодор Ефремов бб,   и 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 2.000.00 денари 

(две илјади денари) како помош за 

лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057049949994 

Комерцијална  банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.08-731/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Димка 

Бојкова од с.Бања 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Димка Бојкова од с.Бања, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 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.09-740/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), и 
врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.2/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 30.03.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Димка Бојкова од 

с.Бања 

 
Член 1 

 На Димка Бојкова од с.Бања, со 

ЕМБГ 2102952498023, со постојано 

место на живеење  во с.Бања 

ул.Киро Величков бб,   и се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 
лекување. 

 По завршување на лекувањето 

истата да достави Извештј за 

потрошените средства. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057025775654 

Комерцијална  банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.08-732/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за материјална 
помош во организација на 

меморијалниот турнир Ефремов - 

Минов 2015 Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош во организација 

на меморијалниот турнир Ефремов - 

Минов 2015 Спанчево, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

30.03.2015 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.09-739/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005),  
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 30.03.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За материјална помош во 

организација на меморијалниот 
турнир Ефремов - Минов 2015 

Спанчево 
 

Член 1 
 Се одобрува материјална 
помош во набавка и печатење на 60 

маици (шеесет маици) за 

меморијалниот турнир во фудбал 

Ефремов – Минов 2015 Спанчево. 
 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.08-730/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:        

                   

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата во врска со 

припремите за пролетната 

сеидба на територија на општина 

Чешиново-Облешево 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата во 
врска со припремите за пролетната 
сеидба на територија на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
30.03.2015 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

 
Бр.09-738/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 

 Облешево                Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

одржана на ден 30.03.2015 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

во врска со припремите за 

пролетната сеидба на територија 

на општина Чешиново-Облешево 

 

I 

Се усвојува Информацијата во 

врска со припремите за пролетната 

сеидба на територија на општина 

Чешиново-Облешево дадена од 

страна на Водостопанство 

Брегалница Кочани. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-729/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за пристапување кон 

донесување на Статут на 

општина Чешиново-Облешево  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

пристапување кон донесување на 

Статут на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-736/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево                Костадин Личков 

 

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

член 21 став 1 точка 1 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево 
бр.3/2005),Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 година ја 
донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За пристапување кон донесување 
на Статут на општина Чешиново-

Облешево  

 

Член 1 

Да се пристапи кон донесување 
на нов Статут на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Член 2 

Комисијата за Статут и прописи 

да изготви Предлог Статут и истиот 

да го достави до Советот на 

усвојување. 
 

 
Член 3 
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 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-724/1              Совет на општина 

03.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за итни и неодложни 

плаќања за санирање на 
последици од поплави од конто 

413110 АО 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
итни и неодложни плаќања за 
санирање на последици од поплави 
од конто 413110 АО, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-737/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево 

бр.3/2005),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За итни и неодложни плаќања за 

санирање на последици од 
поплави од конто 413110 АО 

 
Член 1 

 Се одобруват итни и неодложни 
плаќања за санирање на последици 
од поплавите од месец февруари 
2015,  од конто 413110 АО. 

 
Член 2 

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

 
Бр.08-728/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за покривање на 

трошоци за ужина за време на 

училишниот одмор за децата на 

Влатко Анчов од с.Спанчево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

покривање на трошоци за ужина за 

време на училишниот одмор за 

децата на Влатко Анчов од 

с.Спанчево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
30.03.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-744/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.04.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево 

бр.3/2005),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 30.03.2015 година ја 
донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За покривање на трошоци за 

ужина за време на училишниот 

одмор за децата на Влатко Анчов 
од с.Спанчево 

 

Член 1 

 По укажување на Центарот за 

социјални работи од Кочани да се 

покријат трошоците направени за 

ужина за време на училишниот 

одмор за децата на Влатко Анчов од 

с.Спанчево до крајот на учебната 

2014/2015 година. 

 Трошоците да не ја надминуват 

сумата од по 40 денари дневно за 

дете, за деновите кога се одржува 

настава 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.                                                    

 
Бр.08-734/1              Совет на општина 

06.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
СОДРЖИНА 
1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на Статегијата за 

управување со ризици....................1 

2.ОДЛУКА за усвојување на 

Статегијата за управување со 
ризици..........................................1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

усвојување на Елаборатот за 

процена на штета од елементарна 

непогода поплава што ја зафати 

општина Чешиново-Облешево во 
февруари 2015 година....................2 

4.ОДЛУКА за усвојување на 

Елаборатот за процена на штета од 

елементарна непогода поплава што 



Стр. 9 br.4                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            06.04.2015god. 

 

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

ја зафати општина Чешиново-

Облешево во февруари 2015 

година...........................................2 

5.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Магда Манасиева од с.Теранци........2 

6.ОДЛУКА за еднократна 

финансиска помош на Магда 

Манасиева од с.Теранци.................3 

7.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Димка Бојкова од с.Бања................3 
8.ОДЛУКА за еднократна 

финансиска помош на Димка Бојкова 
од с.Бања......................................4 

9.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 
материјална помош во организација 
на меморијалниот турнир Ефремов - 
Минов 2015 Спанчево.....................4 

10.ОДЛУКА за материјална 

помош во организација на 
меморијалниот турнир Ефремов - 
Минов 2015 Спанчево.....................5 

12.РЕШЕНИЕ за прогласување 
и објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата во 
врска со припремите за пролетната 
сеидба на територија на општина 

Чешиново-Облешево......................6 

11.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 
Информацијата во врска со 

припремите за пролетната сеидба на 

територија на општина Чешиново-
Облешево......................................6 

13.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за 

пристапување кон донесување на 
Статут на општина Чешиново-

Облешево......................................6  

14.ОДЛУКА за пристапување 

кон донесување на Статут на 

општина Чешиново-Облешево.........6 

15.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за итни и 

неодложни плаќања за санирање на 

последици од поплави од конто 

413110 АО.....................................7 

16.ОДЛУКА за итни и 

неодложни плаќања за санирање на 

последици од поплави од конто 

413110 АО.....................................7 

17.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за 
покривање на трошоци за ужина за 
време на училишниот одмор за 
децата на Влатко Анчов од 
с.Спанчево....................................8 

18.ОДЛУКА за покривање на 
трошоци за ужина за време на 
училишниот одмор за децата на 
Влатко Анчов од с.Спанчево...........8 

19.СОДРЖИНА.......................8 
 


