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

 

Godina 12 broj 2 
^e{inovo-Oble{evo 

23.02.2016 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  измена на 

Одлуката за утврдување на 

критериуми за распределба на 

средствата од Блок дотацијата за 
основно образование за 

основните училишта во општина 

Чешиново-Облешево за 2016 

година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена на Одлуката за утврдување 

на критериуми за распределба на 

средствата од Блок дотацијата за 
основно образование за основните 

училишта во општина Чешиново-

Облешево за 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-345/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 22 од Законот 

за локална самоуправа (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.05/02) и член 21 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 

(Сл.гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

08.02.2016 година ја усвои следната: 

О Д Л У К А 

За измена на Одлуката за 

утврдување на критериуми за 

распределба на средствата од 

Блок дотацијата за основно 

образование за основните 

училишта во општина Чешиново-

Облешево за 2016 година 

 

Член 1 

Член 6 од Одлуката за 

утврдување на критериуми за 
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распределба на средствата од Блок 

дотацијата за основно образование 

за основните училишта во општина 

Чешиново-Облешево за 2016 година 

бр.08-2112/1 од 04.12.2015 година 

се менува и гласи: „Непотрошените 

средства од блок дотацијата за 2015 

година, кои ќе останат како салдо за 

наредната година , во 2016 година 

ќе се распределат согласно 

нереализираниот буџет на 

соодветното училиште за 2015 

година.“  

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесувањето и истата ќе 

се објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-331/1              Совет на општина 
15.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за   потврдување на 
Одлуката за долгорочно домашно 

задолжување на општина 

Чешиново-Облешево во рамки на 

Проектот за подобрување на 
општинските услуги (MSIP) 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

потврдување на Одлуката за 

долгорочно домашно задолжување 
на општина Чешиново-Облешево во 

рамки на Проектот за подобрување 

на општинските услуги (MSIP), што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-344/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 20 од 

Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. бр.61/04, 96/04, 
67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од 

Законот за јавен долг (Сл.весник на 

Р.М. бр.62/05, 88/08, 35/11 и 

139/14) и член 36 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на 

Р.М. бр.5/02),Советот на Општина  

Чешиново-Облешево на седница 

одржана на 08.02.2016 година 

донесе: 
 

О Д Л У К А 

За потврдување на Одлуката за 

долгорочно домашно 
задолжување на општина 

Чешиново-Облешево во рамки на 

Проектот за подобрување на 

општинските услуги (MSIP) 
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Член 1 

Се потврдува Одлуката за 

долгорочно домашно задолжување 
на општина Чешиново-Облешево во 

рамки на Проектот за подобрување 

на општинските услуги (MSIP) бр. 

08-1918/1 од 18.10.2015 година со 
која се уредува долгорочно домашно 

задолжување на Општина Чешиново-

Облешево, кое ќе се оствари преку 

потпишување на Договор за под-
заем со Министерството за 

финансии, во рамки на средствата 

обезбедени со Проектот за 

подобрување на општинските услуги 
финансиран со заем од 

Меѓународната банка за обнова и 

развој - Светска банка, во висина на 

19.814.506,оо денари, а со цел 

финансирање на капитален 
инвестиционен проект 

„Водоснабдување во општина 

Чешиново-Облешево“ .  

 
Член 2 

Задолжувањето ќе се реализира 

по пат на домашно долгорочно 

препозајмување преку Проектот за 
подобрување на општинските услуги, 

финансиран со заем од 

Меѓународната банка за обнова и 

развој-Светска банка, под следниве 

услови: 

- каматна стапка: шест месечен 

EURIBOR со вaријабилен 

распон 

- рок на отплата: 13 години 
- грејс период: 3 години 

- Последниот датум на отплата 

на заемот нема да биде 

подоцна од 15.02.2030 година 
 

 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавувањето 
во Службен гласник на Општина 

Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-291/1              Совет на општина 
08.02.2016 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 

извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец 

декември 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 декември 2015 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 година. 

 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-343/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               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 08.02.2016 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 декември 2015 година 

 

I 

Се усвојува Информацијата  за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 

месец декември 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.08-330/1              Совет на општина 
15.02.2016 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 декември 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

декември 2015 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-340/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2015год.                               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 08.02.2016 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 декември 2015 година 
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I 

Се усвојува Информацијата  за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

декември 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.08-329/1              Совет на општина 
15.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

  

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за продажба на 

објект „Стар задружен дом во 
с.Чифлик“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

продажба на објект „Стар задружен 

дом во с.Чифлик“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-416/1                      Општина Чешиново-Облешево 
22.02.2015год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 
10 и член 66 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став 1, точка 32 и член 107 
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 08.02.2016 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За  продажба на објект „Стар 

задружен дом во с.Чифлик“ 

 

Член 1 
Да се спроведе постапка за 

јавно наддавање за продажба на 

објект „Стар задружен дом во 

с.Чифлик“ лоциран на КП 2816, 
улица Петре Иванов бб с.Чифлик,  

зграда со површина од 205м2 и двор 

со површина од 260м2 запишани во 

Имотен лист бр.106 за КО Чифлик 

сопственост на општина Чешиново-
Облешево. 

 

Член 2 

   Почетната цена за продажба на 
објектот е пазарната вредност на 

објектот утврдена со Проценка од 

Комисијата за проценка и изнесува 

1.130.036,00 денари (еден милион 
сто и триесет илјади и триесет и 

шест денари). 
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Член 3 

Продажбата на објектот 

(јавното наддавање) ќе се спроведе 
преку електронскиот систем на е-

ствари. 

Член 4 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево да склучи 

Договор за купопродажба на 

објектот. 

Трошоците во постапката 
(данок на промет, солемнизација на 

Договорот кај Нотар и сл.) ги сноси 

купувачот. 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донмесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-413/1              Совет на општина 
15.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 

Барањето на Тоде Стоилов од 

Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барањето на Тоде 

Стоилов од Чешиново, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-417/1                      Општина Чешиново-Облешево 
22.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа 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 08.02.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 
Тоде Стоилов од Чешиново 

 

Член 1 

Се усвојува писменото Барање 

за материјална помош на Тоде 
Стоилов од Чешиново за помош во 

набавка на 10 (десет) вреќи цемент 

за изградба (поплочување) на 

простор за одмор на граѓаните во 
с.Чешиново. 

 

Член 2 

Корисникот на материјалната 
помош е должен наменски да ја 

искористи истата за што ќе приложи 

соодветен доказ до општината. 
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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.08-414/1              Совет на општина 
22.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 
Барањето на Бранко Јаневски од 

Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на Бранко 

Јаневски од Спанчево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
08.02.2016 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.09-418/1                      Општина Чешиново-Облешево 
22.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа 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 08.02.2016 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 

Бранко Јаневски од Спанчево 

 
Член 1 

Се усвојува писменото Барање 

на Јаневски Бранко од село 

Спанчево за изградба на пристапен 

пат до неговата куќа во село 
Спанчево, да се спроведе 

атмосферска канализација покрај 

патот,  како и Јавното Претпријатие 

да го почитува Договорот за 
изнесување на смет од неговата 

куќа.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-415/1              Совет на општина 
22.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

  

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 
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Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 
Извештајот од извршениот попис 

на основните средства и ситен 

инвентар сопственост на 

општина Чешиново-Облешево за 
2015 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот од 
извршениот попис на основните 

средства и ситен инвентар 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-328/2                      Општина Чешиново-Облешево 
22.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 и 

15 од  Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

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

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на ден 

08.02.2016 година ја донесе 

следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот од 

извршениот попис на основните 
средства и ситен инвентар 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 

година  
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот од 

извршениот годишен попис на 
основните средства и ситниот 

инвентар сопственост на  општина 

Чешиново-Облешево со состојба на 

ден 31.12.2015 година. 

 
Член 2 

Поради нефункционалност и 

дотраеност да се отпише следниот 

инвентар: принтер во боја, телефон 
– бел, монитор, стол дрвен, 

уметничка слика и телефон – 

централа. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-328/1              Совет на општина 
15.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

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

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 измена и 
дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2016 година бр.08-2307/1 од 
29.12.205 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 
за извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2016 година бр.08-2307/1 од 

29.12.205 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-335/2/1                      Општина Чешиново-
Облешево 
15.02.2015год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36 став 1 

точка 2 од Законот за локална 

самоупрва (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) , 
член 23 став 5 од Законот за 

финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен 

весник на Република Македонија 
бр.61/2004 и 96/2004) и член 36 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 08.02.2016 година ја 

донесе следаната: 

 
О Д Л У К А 

За измена и дополнување на 

Одлуката за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2016 година бр.08-

2307/1 од 29.12.205 година 

 

Член 1 
Во член 9 став 3 од Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2016 година 

бр. бр.08-2307/1 од 29.12.205 година 
реченицата „Вредноста на бодот на 

вработените со статус на државни 

службеници изнесува 76,8 денари“ се 

заменува со реченицата „Вредноста 

на бодот за пресметување на платата 
на државните службеници се 

утврдува секоја година со Одлука за 

утврдување на вредноста на бодот за 

платите на државните службеници, 
која ја донесува Советот на 

општината. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-314/2              Совет на општина 
15.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 
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Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за утврдување на 
бодот за пресметување на 

платите на државните 

службеници во општина 

Чешиново-Облешево за 2016 
година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на бодот за 
пресметување на платите на 

државните службеници во општина 

Чешиново-Облешево за 2016 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 08.02.2016 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.09-335/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 88 став 2 
од Законот за административни 

службеници (Службен весник на 

Република Македонија бр.27/2014, 

199/2014, 48/2015 и 154/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 08.02.2016 година ја донесе 

следната: 
 

 

 

О Д Л У К А 

За утврдување на бодот за 

пресметување на платите на 
државните службеници во 

општина Чешиново-Облешево за 

2016 година 

 
Член 1 

Вредноста на бодот за пресметување 

на платите на вработените во 

општина Чешиново-Облешево со 
статус државни службеници, а во 

согласност со Одлуката за 

утврдување на вредноста на бодот за 

пресметување на платите на 
државните службеници за 2016 

година донесена од Владата на 

Република Македонија бр.42-

13020/1-15 од 05.01.2016 година 

(Службен весник на Република 
македонија бр.2/2016) изнесува 76,8 

денари. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување а 

истата ќе се применува почнувајки 

со пресметувањето на платата за 
месец јануари 2016 година. 

 Одлуката ќе се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-314/1              Совет на општина 
12.02.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 еднократна 
финансиска помош на Блашка 

Арсова од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Блашка Арсова од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 08.02.2016 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.09-338/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               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 2016 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 08.02.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Блашка Арсова од 

с.Облешево 

 

Член 1 

 На Блашка Арсова од 

с.Облешево со ЕМБГ 2803951498001  
со постојано место на живеење во 

с.Облешево ул.Роза Петрова бб, и се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари ( три 
илјади денари) како помош за 

социјално загрозено семејство. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  300057043977510 

Комерцијална банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-334/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

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

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 Спасена 

Николова од с.Теранци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Спасена Николова од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-347/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2015год.                               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 2016 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.14/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 08.02.2016 година донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Спасена Николова од 
с.Теранци 

 

Член 1 

 На Спасена Николова од 
с.Теранци со ЕМБГ 2604945498005  

со постојано место на живеење во 

с.Теранци ул.Кемал Билалов бб, и се 

одобрува еднократна парична помош 
во висина од 3.000.00 денари ( три 

илјади денари) како помош за 

лекување. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  210501643538173 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.08-333/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија 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 Ленче 
Ристова од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Ленче Ристова од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-346/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               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.6/2015), и 

врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2016 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.14/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 08.02.2016 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Ленче Ристова од 

с.Облешево 
 

Член 1 

 На Ленче Ристова од 

с.Облешево со ЕМБГ 0510960495010  
со постојано место на живеење во 

с.Облешево ул.Григор Прличев бб, и 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 денари 
( три илјади денари) како помош за 

лекување. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057096500876 
Комерцијална банка. 

 

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-332/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија 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 

Полугодишниот извештај за 
работа на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево за учебната 

2015/2016 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево за учебната 

2015/2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-337/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2015год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 

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

33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015), и член 36 став 1 точка 15 

од Законот за локална самоуправа 
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(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 

08.02.2016 година ја донесе 

следната: 

 
О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 
за учебната 2015/2016 година 

 

Член 1 

Се усвојува писмениот 

Полугодишен извештај за работа на 
ОУ „Климент Охридски“ Облешево за 

учебната 2015/2016 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.08-327/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 

Полугодишниот извештај за 

работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 
2015/2016 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 
извештај за работа на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 

2015/2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-339/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2015год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 

18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015, 98/2015 и 

145/2015), и 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 

08.02.2016 година ја донесе 

следната: 
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О Д Л У К А 

За усвојување на Полугодишниот 

извештај за работа на ОУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2015/2016 година 

 

Член 1 
Се усвојува писмениот 

Полугодишен извештај за работа на 

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2015/2016 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.08-326/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија 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 работа на 
ЈПКД „Облешево“ за 2015 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на ЈПКД „Облешево“ за 
2015 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

08.02.2016 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.09-336/1                      Општина Чешиново-Облешево 
15.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 19, точка 5 

од Законот за јавни претпријатија 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.38/96, 6/2002, 
40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 

97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/2014, 61/2015), 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 08.02.2016 година ја донесе 
следната: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ЈПКД 
„Облешево“ за 2015 година 

 

Член 1 

Се усвојува Годишниот 
извештај за работа на ЈПКД 

„Облешево“ за 2015 година, изготвен 

од страна на директорот на ЈПКД 

„Облешево“. 
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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.08-325/1                      Совет на 
15.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

распишување на јавно 
наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево, во 
Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

распишување на јавно наддавање за 
издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево, во Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.02.2016 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.09-406/1                      Општина Чешиново-Облешево 
22.02.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа 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 08.02.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на јавно 
наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево, во 
Облешево 

 

Член 1 

Да се спроведе постапка за 
распишување на јавно наддавање за 

издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во Облешево. 

Деловниот простор се наоѓа на 
ул.Маршал Тито бб во Облешево, КП 

5633/1 КО Облешево, со 

апроксимативна површина од околу 

70м2. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Член 2 

 Почетната цена на јавното 

наддаавање и условите под кои ќе се 
издаде објектот ќе се утврди од 

страна на Комисијата за лицитација. 
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 Јавното наддавање да биде 

објавено на веб страната на е-

ствари. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-405/1                      Совет на 
22.02.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 СОДРЖИНА                        Стр.  

1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за  измена 
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критериуми за распределба на 

средствата од Блок дотацијата за 

основно образование за основните 

училишта во општина Чешиново-
Облешево за 2016 година...............1 

2.ОДЛУКА за измена на Одлуката 

за утврдување на критериуми за 

распределба на средствата од Блок 

дотацијата за основно образование 

за основните училишта во општина 

Чешиново-Облешево за 2016 

година.......................................... 1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за   

потврдување на Одлуката за 

долгорочно домашно задолжување 
на општина Чешиново-Облешево во 

рамки на Проектот за подобрување 

на општинските услуги (MSIP).........2 

4.ОДЛУКА за потврдување на 
Одлуката за долгорочно домашно 

задолжување на општина Чешиново-

Облешево во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги 
(MSIP)...........................................2 

5.РЕШЕНИЕ 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 декември 2015 година...........3 
6.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 

Информацијата  за извршени работи 

за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец декември 2015 година...........4 

7.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата  за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

декември 2015 година....................4 

8.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 
Информацијата  за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец декември 2015 

година...........................................4 
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