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

 

Godina 11 broj 9 
^e{inovo-Oble{evo 

20.08.2015 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 
еднократна финансиска помош 

на Драган Данилов од 

с.Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Драган Данилов од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.08.2015 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.09-1551/1      Општина Чешиново-Облешево 
22.07.2015год.             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.6/2015), 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 18.08.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Драган Данилов од 
с.Соколарци 

 

Член 1 

 На Драган Данилов од 

с.Соколарци, со ЕМБГ 
1608950493005, со постојано место 

на живеење  во с.Соколарци ул. 

Блаже Ефремов бб му се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 2.000.00 денари (две 

илјади денари) како помош за 

лекување. 
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Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Драган Данилов . 
С-ка 210501639627618 

Тутунска Банка. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1546/1              Совет на општина 
18.08.2015 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 Јанко Арсов од с.Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Јанко Арсов од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.08.2015 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.09-1555/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.08.2015год.             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.6/2015), 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 18.08.2015 година донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Јанко Арсов од 

с.Облешево 
 

Член 1 
 На Јанко Арсов од с.Облешево, 

со ЕМБГ 0805948493002, со 

постојано место на живеење  во 

с.Облешево ул. Роза Петрова бб, му 
се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 денари 

(три илјади денари) како помош за 
лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Јанко Арсов . 
С-ка 300057051688816 

Комерцијална Банка. 

Член 3 
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 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1547/1              Совет на општина 

18.08.2015 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   

за остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец јули 2015 година  
 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата   за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

јули 2015 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

18.08.2015 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.09-1553/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.08.2015год.             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 18.08.2015 година, 

донесе: 

 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата   
за остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево 

за месец јули 2015 година  

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец јули 2015 

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.08-1548/1              Совет на општина 
18.08.2015 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:                          
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата  за 

извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец 

јули 2015 година  

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 

извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 
месец јули 2015 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
18.08.2015 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.09-1554/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.08.2015год.             Градоначалник 

 Обле шево                  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 18.08.2015 година, 

донесе: 

 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата   
за извршени работи за 

одржување на јавното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јули 2015 година  

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација за  извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец јули 2015 

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.08-1549/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 

давање на Согласност на Статутот 

на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Статутот на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.08.2015 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.09-1552/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.08.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 
 Врз основа член 19 точка 4 од 

Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/13, 12/14, 44/14, 

144/14, 10/15, 25/15), 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.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 18.08.2015 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање на Согласност на 

Статутот на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново 

 

Член 1 
 Се дава Согласност на Статутот 

на Јавната Општинска Установа за 

Деца Детска Градинка „Ѕвездички“ 

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.08-1550/1              Совет на општина 

18.08.2015 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 

продажаба на движни ствари 

сопственост на општината 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
продажаба на движни ствари 

сопственост на општината, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 18.08.2015 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.09-1563/1      Општина Чешиново-Облешево 
19.08.2015год.             Градоначалник 

 Облешево                  Костадин Личков 

 

 

 Врз основа член 46 од Законот за 

користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и 

стварите во општинска сопственост 
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(Службен весник на Република 

Македонија бр. 78/2015), член 66 од 

Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002)  член 107 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 18.08.2015 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  продажаба на движни ствари 

сопственост на општината 
 

Член 1 
 Да се спроведе постапка во 

согласност со Закон за продажба на: 
1. Автобус, марка Санос, тип 

115, број на шасија 11853, 

број на мотор 076273, сила 
на моторот 155 KW 

2. Автобус, марка Раба Ман, 

тип IK 111R, број на шасија 
V03900921143, број на 
мотор 101391/180, сила на 

моторот 162 KW 
3. Патничко возило, марка и 

тип Suzuki Swift 1,3 GLX 
sedan, број на 

шасијаTSMMAH35S00818488
, силина на мотор 50 kw, 

работна зафатнина на мотор 

1298 ccm 

 

Член 2 
 Поради тоа што возилата 

наведени во член 1 од оваа Одлука 

не се во возна состојба, нивната 
употребна вредност трајно 

престанала, истите не се користат од 

страна на општината, не можат да се 

продадат или разменат, да се 

спроведе постапка  за избор на 

правно лице кое врши дејност или 

поседува дозвола за собирање или 
траспортирање на отпад. 

  
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-1562/1              Совет на општина 
19.08.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

СОДРЖИНА                       Стр.               
1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Драган Данилов од 

с.Соколарци..................................1 
2.ОДЛУКА за еднократна 

финансиска помош на Драган 
Данилов од с.Соколарци.................1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Јанко Арсов од с.Облешево.............2 

4.ОДЛУКА за еднократна 
финансиска помош на Јанко Арсов од 

с.Облешево...................................2 

5.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за  

усвојување на Информацијата   за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

јули 2015 година 3 
6.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 

Информацијата   за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец јули 2015 

година.......................................... 3 
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