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

 

Godina 9 broj 6 
^e{inovo-Oble{evo 

28.05.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
 
 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 
финансирање, буџет, даноци и 

локален економски развој  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 
за финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-823/1    Општина Чешиново-Облешево 
16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 13.05.2013 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 
Комисијата за финансирање, 

буџет, даноци и локален 

економски развој  
 

Член 1 
 Членови на Комисијата за 
финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој се : 

1.Далибор Ангелов - претседател 
2.Горанчо Трајанов - член 

3.Славе Василев – член 

4.Тоде Стоилов - член и 

5.Ивана Минова-надворешен 

член.  

 

Член 2 
 Комисијата за финансирање, 

Буџет, даноци и локален економски 

развој ги разгледува прашањата во 
врска со финансирањето на 

општината, Буџетот и годишната 

сметка, прашањата од областа на 
даноците како и прашањата од 
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планирањето и програмирањето на 

локалниот економски развој, во 

согласнот со позитивните законски 

прописи. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-822/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за статут и 

прописи 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 
за статут и прописи, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-825/1    Општина Чешиново-Облешево 
16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

Врз основа на член 26 став 1 

точка 4, став 2 и 3  и член 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 13.05.2013 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за статут и прописи  

 
Член 1 

 Членови на Комисијата за статут 
и прописи се : 

1.Јоже Јефтимов - претседател 
2.Емил Јосев - член 
3.Славе Василев - член 
4.Николина Величкова - член и 
5.Ива Стефанова-надворешен 

член. 

 
Член 2 

 Комисијата за статут и прописи 
го утврдува предлогот на Статутот на 
општината , ги разгледува 
иницијативите и предлозите за измена 
на Статутот и ја следи неговата 

примена и ги разгледува начелните 
прашања од статутарен карактер. 

 Го утврдува предлогот на 

деловникот на Советот. 
 Подготвува предлог мислења по 

предлог законите кои се однесуваат 

на општината. 

 Разгледува и други општи акти 

од надлежност на Советот на 

општината. 

   

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
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објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-824/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-827/1    Општина Чешиново-Облешево 

16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 26 став 1, 

точка 2 и став 2 и 3 и член 29  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 13.05.2013 година 

донесе: 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на 

животната средина  

 

Член 1 

 Членови на Комисијата за 

урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина се : 

1.Тина Петрова - претседател 
2.Тони Ангелов - член 
3.Илчо Андонов - член 
4.Емил Јосев - член 
5.Илија Шалев - надворешен 

член. 
 

Член 2 

 Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на 
животната средина и природата ги 
разгледува прашањата од 
урбанистичкото планирање, 
прашањата од работата на јавните 
служби, прашањата од комуналното 
уредување на градот и населените 

места и прашањата од заштита на 

животната средина и природата. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
   

 Бр.07-826/1              Совет на општина 
16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 

општествени дејности  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за општествени дејности, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-829/1    Општина Чешиново-Облешево 
16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 26 став 1 

точка 3 став 2 и 3 и член 30  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 13.05.2013 година 

донесе: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за општествени 

дејности  

 

Член 1 

 Членови на Комисијата за 

општествени дејности се : 

1.Горанчо Трајанов - 

претседател 

2.Јоже Јефтимов - член 

3.Тоде Стоилов - член 

4.Емил Јосев – член и 

5.Сане Стојанов - надворешен 
член. 

 
Член 2 

 Комисијата за општествени 
дејности ги разгледува прашањата од 
надлежност на општината а кои се 
однесуваат на културата, спортот и 
рекреацијата, социјалната заштита и 
заштита на децата, образованието, 

здравствената заштита, јавната 
безбедност и безбедноста во 
сообраќајот како и противпожарната 
заштита. 
   

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-828/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 

членови на Одборот за Месна 

Самоуправа 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Одборот за 

Месна Самоуправа, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-831/1    Општина Чешиново-Облешево 

16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 

донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Одборот за Месна Самоуправа  
 

Член 1 

 Членови на Одборот за Месна 

Самоуправа се : 

1.Емил Јосев - претседател 
2.Славе Василев – член и 

3.Дејанчо Петров - надворешен 

член. 

 

Член 2 

 Одборот за Месна Самоуправа по 

иницијатива од граѓаните, дава 

предлог до Советот на општината да 

разгледа и оцени дали се исполнети 

условите и основани потребите за 

основање на облик на Месна 

Самоуправа. 

 Одборот за Месна Самоуправа 

помага околу распишувањето и 

изборот на членови на Советот на 

Месната Самоуправа.  

 Одборот за Месна Самоуправа ги 
води Записниците од Собирот на 
граѓани при избор на членови на 
Совет на Месната Самоуправа. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-830/1              Совет на општина 
16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за именување на 
членови на Советот кои ќе 

учествуваат при склучување на 

бракови  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Советот кои 
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ќе учествуваат при склучување на 

бракови, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-833/1    Општина Чешиново-Облешево 
16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 

Советот кои ќе учествуваат при 
склучување на бракови  

 
Член 1 

 Членови на Советот кои ќе 

учествуваат при склучување на 
бракови се : 

1.Далибор Ангелов 

2.Горанчо Трајанов 

3.Тина Петрова  
4.Емил Јосев 

5.Славе Василев 

6.Илчо Андонов 
7.Николина Величкова 

8.Тоде Стоилов 

9.Јоже Јефтимов 

10.Тони Ангелов и 

11.Тоше Стојов 

 

Член 2 

 Членовите на Советот кои ќе 

учествуваат при склучување на 

бракови ќе направат месечен 

распоред кој ќе го достават до 

Матичните канцеларии во Облешево и 

Чешиново. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-832/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                          

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 

изготвување на Програма за 

работа на Советот  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за изготвување на Програма за работа 

на Советот , што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 

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.08-835/1    Општина Чешиново-Облешево 

16.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 
донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 
Комисијата за изготвување на 

Програма за работа на Советот  

 
Член 1 

 Членови на Комисијата за 
изготвување на Програма за работа 
на Советот се:  

1.Николина Величкова - 
претседател 

2.Тина Петрова – член и 

3.Горанчо Трајанов - член 

 

Член 2 
 Комисијата за изготвување на 

Програма за работа на Советот, 

изготвува Предлог Програма за 
работа, која ја предлага на 

усвојување на Советот, во тековната 

година за наредната година  

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-834/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 
празници и манифестации 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за празници и иманифестации, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-866/1    Општина Чешиново-Облешево 
20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 25  од 
Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

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

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за празници и 

манифестации 

 

Член 1 

 Членови на Комисијата за 

празници и манифестации се:  

1.Горанчо Трајанов - 
претседател 

2.Николина Величкова – член  
и  

3.Тина Петрова - член 
 

Член 2 
 Комисијата за празници и 
манифестации расправа за прашања 
од својата област, дава мислења и 

предлози до Советот од областа за 
која е формирана.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-836/1              Совет на општина 

16.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за давање на Согласност 

за одобрување на Оперативниот 

план за ученички екскурзии и 

излети за ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за одобрување 

на Оперативниот план за ученички 

екскурзии и излети за ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
29.04.2013 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.08-868/1    Општина Чешиново-Облешево 
20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 5/2002), 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 29.04.2013 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 

одобрување на Оперативниот 

план за ученички екскурзии и 

излети за ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 

 

Член 1 

 Се дава Согласност за 

одобрување на Оперативниот план за 

ученички екскурзии и излети за ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци, 

предложен од училиштето. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-867/1              Совет на општина 

20.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Годишниот Извештај за 

работењето на Центарот за развој 
на Источниот плански регион  за 

2012 година  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за работењето на Центарот за развој 

на Источниот плански регион  за 2012 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 29.04.2013 

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.08-870/1    Општина Чешиново-Облешево 
20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 5/2002), 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 29.04.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источниот 

плански регион  за 2012 година  

 

Член 1 

 Се усвојува Годишниот Извештај 

за работењето на Центарот за развој 

на Источниот плански регионза 2012 
година, вклучувајки го и Годишниот 

финансиски извештај изготвен од 

страна на раководителот на Источниот 

плански регион. 
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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. 
 
Бр.07-869/1              Совет на општина 

20.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 

Годишниот Извештај за 

спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански 

регион 2009-2013, за 2012 година  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 

2009-2013, за 2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2013 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.08-872/1    Општина Чешиново-Облешево 

20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

  

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 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 29.04.2013 година ја донесе 
следната: 
      

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 
Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2009-2013, за 

2012 година  

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 
2009-2013, за 2012 година изготвен 
од страна на раководителот на 

Источниот плански регион. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-871/1              Совет на општина 
20.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 

еднакви можности на мажите и 

жените  ( Комисија за родова 

рамноправност) 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 
за еднакви можности на мажите и 
жените  ( Комисија за родова 
рамноправност), што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
13.05.2013 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.08-874/1    Општина Чешиново-Облешево 

20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за еднакви можности  

на мажите и жените  ( Комисија за 

родова рамноправност) 

 

Член 1 

 Членови на Комисијата за 

еднакви можности на мажите и жените 

(родова рамноправност) се:  

1.Горанчо Трајанов - 

претседател 

2.Николина Величкова - член и 

3.Тина Петрова – член. 
 

Член 2 
 Комисијата за родова 
рамноправност расправа за прашања 
од својата област, дава мислења и 
предлози до Советот, подготвува 
Годишна  Програма  за работа на 
Комисијата и ги разгледува 
предлозите на граѓаните од областа за 

која е формирана.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-873/1              Совет на општина 

20.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 

лицитација 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 

за лицитација, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-876/1    Општина Чешиново-Облешево 

20.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 
донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за лицитација 
 

Член 1 

 За членови на Комисијата  за 

лицитација се:  
1.Емил Јосифов – претседател 

2.Тони Ангелов – член и 

3.Тина Петрова - член 

За нивни заменици се 

именуваат: 

1.Далибор Ангелов – заменик 

претседател 

2.Тоде Стоилов – заменик член и 

3.Славе Василев – заменик член 

 

Член 2 

 Комисијата за лицитација 

расправа за прашања од областа за 

која е формирана. 

  

Член 3 

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

 
Бр.07-875/1              Совет на општина 

20.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за трансфер на средства 

до ЈПКД „Облешево“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 

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.08-894/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

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 13.05.2013 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ 
 

Член 1 
На Јавното Комунално 

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

Трансферот да се изврши до 

крајот на тековната 2013 година. 

Средствата да бидат наменети 

за анулирање на долгови на Јавното 

Претпријатие, исплата на заостанати 

плати и придонеси и слично. 

 

Член 2 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-813/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

  

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за изведување на 

градежни работи за 
реконструкција на Матичните 
канцеларии во Облешево и 

Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
изведување на градежни работи за 
реконструкција на Матичните 

канцеларии во Облешево и Чешиново, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 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.08-893/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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 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 13.05.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За изведување на градежни 
работи за реконструкција на 

Матичните канцеларии во 
Облешево и Чешиново 

 
Член 1 

Да се преземат градежни 
активности за реконструкција на 
Матичните канцеларии во Облешево 

и Чешиново. 
Член 2 

 Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-892/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за давање на согласност 

за формирање на библиотека во 

склоп на Основното Училиште 

Страшо Пинџур 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност за формирање 

на библиотека во склоп на Основното 

Училиште Страшо Пинџур, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-891/1    Општина Чешиново-Облешево 
22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 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 13.05.2013 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност за 

формирање на библиотека во 

склоп на Основното Училиште 

Страшо Пинџур 

 

Член 1 

Се дава согласност за формирање на 

библиотека во склоп на Основното 

Училиште Страшо Пинџур Соколарци.

  

Член 2 

 Училиштето само ќе го 

обезбеди библиотечниот фонд. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-890/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за одобрување на 

финансиски средства за надомест 

на патни трошоци за превоз на 
Милена Нисова од с.Чифлик до и 

од Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 

во Виница 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрување на финансиски средства 

за надомест на патни трошоци за 

превоз на Милена Нисова од с.Чифлик 

до и од Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост во 

Виница, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 

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.08-889/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 5/2002), 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 на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.13/2012) Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 

година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 

средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Милена 

Нисова од с.Чифлик до и од 
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Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 

во Виница 

 

Член 1 

Се одобруват по 5.000,00 

денари (пет илјади денари) месечно 

во текот на 2013 година за превоз на 

Милена Нисова од с.Чифлик до и од 

Дневниот центар за лица со ментална 

и телесна попреченост во Виница. 

Средствата ќе почнат да се 

исплаќаат почнувајки од месец јули 

2013 година. 
 

Член 2 
 Средствата да се исплаќаат на 
сметка на нејзиниот татко Зоран 
Нисов од Чифлик. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-888/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за именување на 

членови на Училишниот Одбор на 

Основното Училиште „Страшо 

Пинџур“ Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Училишниот 

Одбор на Основното Училиште 

„Страшо Пинџур“ Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 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.08-899/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 
5/2002),член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), и врз основа на член 124 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2012, 18/2011, 

42/2011, 51/2011, 100/2012 и 

24/2013),Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 година ја 

донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 

Училишниот Одбор на Основното 

Училиште „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 

 

Член 1 

За членови на училишниот 

одбор на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци се именуваат: 

1.Емил Јосев од с.Соколарци и 

2.Далибор Ангелов од 

с.Чешиново. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-897/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

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

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за именување на 

членови на Училишниот Одбор на 

Основното Училиште „Климент 

Охридски“ Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на 

Училишниот Одбор на Основното 

Училиште „Климент Охридски“ 

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 

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.08-896/1    Општина Чешиново-Облешево 
22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 
5/2002),член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), и врз основа на член 124 
од Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2012, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 100/2012 и 
24/2013),Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За именување на членови на 

Училишниот Одбор на Основното 

Училиште „Климент Охридски“ 

Облешево 
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Член 1 

За членови на училишниот 

одбор на ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево се именуваат: 

1.Гранчо Трајанов од с.Чифлик 

и 

2.Николина Величкова од 

с.Облешево. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-895/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 
членови на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 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.08-900/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став , точка 28 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 
согласност со член 17 од Законот за 
јавни претпријатија (Службен весник 
на Република Македонија бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 
83/2009 и 97/10), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 година ја 

донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ 
 

Член 1 
 За Членови на Управниот одбор 

на ЈПКД „Облешево“ се именуваат: 

 1.Далибор Арсов – Облешево 
 2.Драги Мицов – Чифлик 

 3.Љупчо Ангелов 

 4.Драги Минов – Спанчево 

 5.Миле Николов – Теранци 

 

Член 2 

 Управниот одбор на ЈПКД 
„Облешево“ расправа за прашања од 
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својата област за која е формиран, во 

согласност со Закон. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-898/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за именување на 

членови на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското 
работење на ЈПКД „Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Одборот за 

контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-902/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002),член 21, став 1, точка 28 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), а во согласност со член 26  
од Законот за јавни претпријатија 
(Службен весник на Република 
Македонија бр. 38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009 и 
97/10),Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 13.05.2013 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 
Одборот за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 

 
Член 1 

За членови на Одборот за 

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“ (Надзорниот Одбор) се 

именуваат: 
1.Сане Јованов – Чешиново 
2.Снежана Захова – Облешево  
3.Дивна Зафирова – Уларци 
4.Андреј Андонов – Чешиново и 
5.Кристијан Коцев – Чифлик. 
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Член 2 

 Одборот за контрола на 

материјално-финансиското работење 

на ЈПКД „Облешево“ расправа за 

прашања од својата област за која е 

формиран, во согласнот со Закон. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-901/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 
Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново 

Облешево за период 01.01-

31.03.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за, 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново Облешево за период 

01.01-31.03.2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2013 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.08-908/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002),член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005,Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.04.2013 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново Облешево за 
период 01.01-31.03.2013 година 

 
Член 1 

Се усвојува Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 
Чешиново Облешево за период 01.01-

31.03.2013 година. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-907/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за исплата на 

надоместок на надворешните 

членови на Комисиите и 

Работните тела на Советот, за 

учество во работата на 
Комисијата односно Работното 

тело на Советот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
исплата на надоместок на 
надворешните членови на Комисиите 
и Работните тела на Советот, за 
учество во работата на Комисијата 
односно Работното тело на Советот, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.05.2013 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.08-906/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002),член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005,Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За исплата на надоместок на 

надворешните членови на 

Комисиите и Работните тела на 

Советот, за учество во работата на 

Комисијата односно Работното 

тело на Советот 
 

Член 1 
На надворешните членови на 

Комисиите и Работните тела на 
Советот да им се исплаќа по 500,00 
денари (петстотини денари), 
надоместок, од присуство во работа на 
Комисија односно Работно тело на 
Советот. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-905/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за именување на член на 
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Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 

Кочани, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-910/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член  100, точка 

3 од Законот за здравствена заштита 

( Службен весник на Република 
Македонија бр.43/2012, 145/2012), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 13.05.2013 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

Зa именување на член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Кочани 

 

Член 1 

За член на Управниот Одбор во  
ЈЗУ„Здравствен дом“ Кочани, како 

претставник од општина Чешиново-

Облешево се именува Ванчо Ефремов 

од Спанчево со ЕМБГ 

0109966493021. 
 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-909/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за формирање на 

Комисија за унапредување на 
правата на пациентите во општина 

Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Комисија за 
унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 13.05.2013 
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.08-912/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр. 

5/2002),член 25 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005) а во 

согласност со член 39 од Законот за 

заштита на правата на пациентите 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.82/2008, 

12/2009,53/2011),Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 
13.05.2013 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Комисија за 
унапредување на правата на 

пациентите во општина 
Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

Се формира Комисија за 
унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-
Облешево. 

 

Член 2 
За членови на Комисијата се 

именуваат: 

  А) Претставници од Советот 
 1.Тони Ангелов – претседател 

 2.Емил Јосев – член 

 3.Николина Величкова – член 

 Б) Претставници од Невладини 

Организации 

 4.Кристина Јанева – член и 

 5.Светлана Заова – член 

 В)Претставници здравствени 

работници 

 6.Тони Ефтимов – дипломиран 

стоматолог и 

 7.Владко Грозданов – доктор по 

општа медицина 

           Г)Претставници од пациентите 

 8.Дејан Цоцев – член и 

 9.Деспина Коцева – член 

 

Член 3 

 Мандатот на членовите на 

Комисијата е две години со право на 

уште еден избор. 

Член 4 

Комисијата расправа за 
прашања од својата област за која е 
формирана, во согласнот со Закон. 
 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-911/1              Совет на општина 
22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за измена и 
дополнување на Деталниот 

Урбанистички План за село 

Чешиново донесен со Одлука 
бр.08-250 од 23.06.1994 година од 

Советот на општина Кочани 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Деталниот 

Урбанистички План за село Чешиново 

донесен со Одлука бр.08-250 од 

23.06.1994 година од Советот на 

општина Кочани, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-914/1    Општина Чешиново-Облешево 

22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

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

Република   Македонија бр. 
5/2002),член 21, став 1, точка 7 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005),а во согласност со член 
11 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република Македонија бр. 
51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/10, 

18/11 и 53/11, 114/2012), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
13.05.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 
Деталниот Урбанистички План за 

село Чешиново донесен со 

Одлука бр.08-250 од 23.06.1994 

година од Советот на општина 

Кочани 

 

Член 1 

 Да се изврши измена и 

дополнување на Деталниот 

Урбанистички План за село Чешиново 

донесен со Одлука бр.08-250 од 

23.06.1994 година од Советот на 

општина Кочани со тоа што бесправно 

изградениот објект ТС 10,0,4 кВ 

„Чешиново 2“ што е изграден на КП 

4699 КО Чешиново ќе се вклопи во 
Урбанистичката документација. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-913/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

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

општина Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за симболичен подарок 

од општината за младенците кои 

ќе склучат брак на територија на 

општината 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

симболичен подарок од општината за 

младенците кои ќе склучат брак на 

територија на општината, што Советот 
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на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

13.05.2013 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.08-916/1    Општина Чешиново-Облешево 
22.05.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 
5/2002),член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), , Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 13.05.2013 година ја 
донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За симболичен подарок од 

општината за младенците кои ќе 

склучат брак на територија на 

општината 
 

Член 1 

 На младенците кои ќе склучат 

брак на територија на општината од 

општината ќе добијат симболичен 
подарок сет чаши и шише 

шампањско. 

 

Член 2 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општината. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-915/1              Совет на општина 

22.05.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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