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

 

Godina 10 broj 8 
^e{inovo-Oble{evo 

18.08.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

јули 2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец јули 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 11.08.2014 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1322/1       Општина Чешиново-Облешево 
15.08.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 11.08.2014 година, 
донесе: 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

јули 2014 година 
 
I 

Се усвојува Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец јули 2014 година, изготвена 
од страна на ЈПКД „Облешево“. 

 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавување во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1331/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево 

за месец јули 2014 година  

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 
уличното осветлување на 
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец јули 2014 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 
11.08.2014 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 

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

 
Бр.08-1332/1       Општина Чешиново-Облешево 
15.08.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

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

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 11.08.2014 година, 
донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево 

за месец јули 2014 година  

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

уличното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец јули 2014 

година, изготвена од страна на 

ЈПКД „Облешево“. 

 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавување во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
  
Бр.07-1323/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Билјана 

Горгиева од с.Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Билјана Горгиева од с.Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 11.08.2014 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.08-1333/1       Општина Чешиново-Облешево 

15.08.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 
2014 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 11.08.2014 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Билјана Горгиева од 
с.Облешево 

 
Член 1 

 На Билјана Горгиева од 

с.Облешево, со постојано место на 

живеење  во Облешево  ул. 

Александар Македонски бб 

с.Облешево, со ЕМБГ 

2009949498012, 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 2009949498012 ТТК Банка. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1324/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Програма за прослава на 

празникот на општина 
Чешиново-Облешево 21ви 

Септември 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за прослава на празникот на 
општина Чешиново-Облешево 21ви 
Септември, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
11.08.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1334/1       Општина Чешиново-Облешево 
15.08.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 
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Врз основа на член 21 став 1, 

точка 44 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 

11.08.2014 ја донесе следната: 

 

ПРОГРАМА  

ЗА ПРОСЛАВА НА ПРАЗНИКОТ  

НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-

ОБЛЕШЕВО  

21ви СЕПТЕМВРИ 
 

 I.ВОВЕД 
 Со Одлука на Советот на 
општина Чешиново-Облешево 21ви 
Септември-Мала Богородина е 
прогласен за празник на општина 
Чешиново-Облешево. 
  
 II.АКТИВНОСТИ 

 За прослава на празникот на 
општината предвидено е да се 
реализираат следните активности: 
 -Свечена седница на Советот 
на општината; 
 -Официјален почеток на 
жетвата на оризот, свечено 
зажнејување со културно уметнички 

дел во с.Чифлик 

 -Основните училишта да 

распишат литературен и ликовен 

конкурс на тема „Мојата општина“; 
 (Најдобро оценетите творби 

ќе бидат наградени ) 

 -Во соработка со Месните 

Заедници да се организира 
натпревар во готвење на ориз 

(оризијада).  

 (Наградите да бидат 
симболични-пехари за најдобрите) 

-Главната свеченост да се 

одржи во спортската сала во 

Облешево со настап на играорни 

друштва од 29тото Меѓународно 

издание на Истибањско 

здравоживо; 

- За свечениот коктел да се 

склучи договор со локален 

ресторан кој ќе понуди најповолна 

понуда во готвење на 

традиционални македонски јадења. 

 

III.ТЕКОВНИ АКТИВНОСТ 

-Да се формира одбор кој ќе 
биде задолжен за спроведување на 
активностите од Програмата; 

-Да се повикаат 
претседателите на Месните 
Заедници и да им се образложи 
идејата за организирање на првата 
оризијада на територија на 
општината; 

-Да се направат покани за 

празникот на општината; 
-Да се известат училиштата во 

врска со конкурсот кој треба да го 
распишат; 

-Да се уреди, просторот 
бината каде ќе се одржи културно 
уметничкиот дел од Програмата; 

-Да се прецизираат 

актвоностите со Месна Заедница 

Чифлик во врска со свеченото 

зажнејување на оризот; 

-Да се склучи договор со 
Локален ресторан за организација 

на свечениот коктел; 

-Да се прецизира настапот на 

фолклорните друштва; 
- И други непредвидени 

активност. 
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IV. БУЏЕТ 

За реализација на 

активностите од оваа Програма, 

Советот на општина Чешиново-

Облешево да донесе Одлука за 

финансиска конструкција за 

реализирање на Програмата за 

прослава на Празникот на 

општината во висина од 250.000.00 

денари. 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1325/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за финансиска 

конструкција за организација на 
прославата на празнаикот на 
општината 21ви Септември 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 

празнаикот на општината 21ви 
Септември, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

11.08.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1329/1       Општина Чешиново-Облешево 

15.08.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 18.07.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празнаикот на општината 21ви 

Септември 
 

Член 1 
Се одобруват 250.000,00 

денари за организација на 
прославата на празнаикот на 

општината 21ви Септември. 

Средствата се предвидени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 2 
Средствата да бидат наменети 

за активности предвидени во 

Програмата за прослава на 
празникот на општина Чешиново-

Облешево 21ви Септември. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1326/1              Совет на општина 

15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
 

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

Одлуката за одобрени 

финансиски средства за 
организација и спроведување 
на Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2014 бр.07-936/1 од 
09.06.2014 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

дополнување на Одлуката за 

одобрени финансиски средства за 

организација и спроведување на 

Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2014 бр.07-936/1 од 
09.06.2014 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 11.08.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.08-1328/1       Општина Чешиново-Облешево 
15.08.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 18.07.2014 година 
ја донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за дополнување на Одлуката за 
одобрени финансиски средства 

за организација и спроведување 
на Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2014 бр.07-936/1 од 
09.06.2014 година 

 
Член 1 

Одлуката за одобрени 
финансиски средства за 

организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2014 бр.07-936/1 од 

09.06.2014 година се дополнува во 

делот: 
Член 1 став 1 од Одлуката се 

менува и гласи „Се одобруват 

129.998,00 денари (сто и дваесет и 

девет илјади деветстотини 

деведесет и осум денари) за 
организација и спроведување на 

Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2014 година. 
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Средствата од став 2 на овој 

член, предвидени за награди за 

освоени места да бидат префрлени 

на Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево 

како организатор на игрите. 

Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево 

средствата да ги уплати на 

наградените учесници. 

 

Член 2 

Средствата предвидени за 

надоместок на судиите за судење 
на натпреварите да бидат 
исплатени по основ на склучен 
Договор со 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.07-1306/1              Совет на општина 
12.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

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

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

усвојување на Предлогот за 
воспоставување на 

Меѓуопштинска соработка со 

општина Кочани 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Предлогот за 

воспоставување на Меѓуопштинска 

соработка со општина Кочани, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 11.08.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.08-1330/1       Општина Чешиново-Облешево 
15.08.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 14 од 
Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.5/2002) и член 7 
став 1 од Законот за меѓуопштинска 

соработка (Службен весник на 
Република Македонија бр.79/2009), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 11.08.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Предлогот за 

воспоставување на 

Меѓуопштинска соработка со 

општина Кочани 

 

Член 1 
Се усвојува Предлогот за 

воспоставување на Меѓуопштинска 

соработка со општина Кочани во 

делот на снабдување вода за 

пиење. 
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Член 2 

Да се склучи Договор за 

меѓуопштинска соработка 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.07-1320/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и 

објавување на Одлуката за  
формирање на заедничка 

Комисија за подготовка на 
предлог актот за 

воспоставување на 
Меѓуопштинска соработка со 

општина Кочани 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

формирање на заедничка Комисија 

за подготовка на предлог актот за 

воспоставување на Меѓуопштинска 
соработка со општина Кочани, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 11.08.2014 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1327/1       Општина Чешиново-Облешево 

15.08.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 14 од 

Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002) и член 8 од 

Законот за меѓуопштинска 

соработка (Службен весник на 
Република Македонија бр.79/2009), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 11.08.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за формирање на заедничка 
Комисија за подготовка на 

предлог актот за 
воспоставување на 

Меѓуопштинска соработка со 
општина Кочани 

 
Член 1 

Се формира заедничка 

Комисија за подготовка на предлог 

актот за воспоставување на 

Меѓуопштинска соработка со 

општина Кочани. 

 
Член 2 

Членови на заедничката 

Комисија од општина Чешиново-
Облешево се: 

1.Љијанка Андонова и 

2.Стојанче Анастасов 

Заменици на членовите на 

заеничката Комисија се: 

1.Драгица Горгиевска и 
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2.Игор Јанев. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1321/1              Совет на општина 
15.08.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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