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

 

Godina 12 broj 6 
^e{inovo-Oble{evo 

06.07.2016 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 
извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 
Мај 2016 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 Мај 2016 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

29.06.2016 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.09-1241/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 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 Мај 2016 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација  за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Мај 2016 година, 

изготвена од страна на ЈПКД 
„Облешево“. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

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

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1231/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 Мај 2016 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

Мај 2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
29.06.2016 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.09-1242/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 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 Мај 2016 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација  за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Мај 2016 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.08-1232/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 еднократна 

финансиска помош на  Ванчо 
Ѓоргиев од с.Бања  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Ванчо Ѓоргиев од с.Бања, што 

I
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Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.06.2016 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.09-1239/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на  Ванчо Ѓоргиев од 
с.Бања  

 
Член 1 

 На Ванчо Ѓоргиев  од с.Бања со 

ЕМБГ 0705960493013,  со постојано 
место на живеење во с.Бања 

ул.Брегалничка 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 200000777055352 

Стопанска банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1230/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 одредување на 
локација за сточни гробишта, од 

времен карактер 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
одредување на локација за сточни 

гробишта, од времен карактер, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.06.2016 година. 

 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-1240/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За одредување на локација за 
сточни гробишта, од времен 

карактер 

 
Член 1 

Се одредува локација за сточни 
гробишта, од времен карактер, за 

закопување на говеда заболени од 
болеста „јазлеста кожа“. 

 
Член 2 

За локација, согласно член 1 
од оваа Одлука се одредува: КП 

бр.157 со површина од 5978м2, 
м.в.Герен КО Лепопелци, КП 

бр.159/1 со површина од 29896м2, 
м.в.Герен КО Лепопелци и КП бр.160 

со површина од 30708м2 м.в.Арапов 

Рид КО Лепопелци, сопственост на 
Република Македонија, запишани во 

Имотен лист бр.92. 
 

 
 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1227/1              Совет на општина 
01.07.2016 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 еднократна 
финансиска помош на  Зденка 

Митев од Злетово, општина 

Пробиштип  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  

Зденка Митев од Злетово, општина 
Пробиштип, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.06.2016 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.09-1238/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на  Зденка Митев од 
Злетово, општина Пробиштип  

 
 

Член 1 
 На Зденка Митев  од Злетово, 

општина Пробиштип, и се одобрува 
еднократна парична помош во 

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

лекување на нејзиниот син. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на 320500025931476 

Централна 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.08-1228/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 еднократна 
финансиска помош на  Црвен 

крст на Република Македонија, 
Општинска Организација Кочани 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  

Црвен крст на Република 
Македонија, Општинска 

Организација Кочани, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
29.06.2016 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.09-1246/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 29.06.2016 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на  Црвен крст на 

Република Македонија, 
Општинска Организација Кочани 

 
Член 1 

 На Црвен крст на Република 
Македонија, Општинска 

Организација Кочани да се исплатат 

5.000,00 денари (пет илјади денари) 
за организирање на крводарителска 

средба по повод Светскиот ден на 
крводарителството 14 јуни, 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на 200000002323336 

Стопанска банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1236/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 

состојбата со патната мрежа на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

состојбата со патната мрежа на 
територија на општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 

29.06.2016 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.09-11247/1                   Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за состојбата со патната мрежа 

на територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 
I 
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Се усвојува Информацијата  за 

состојбата со патната мрежа на 
територија на општина Чешиново-

Облешево, изготвена од страна на 
МВР – Полициска станица Кочани. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1237/1              Совет на општина 

02.06.2016 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 

Годишниот Извештај за работа на 
ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 
2015/2016 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот 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 
29.06.2016 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.09-1233/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа 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, 

145/2015 и 30/2016), 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 29.06.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ОУ 
„Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2015/2016 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот 

Извештај за работа на Основното 

Училиште „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2015/2016 

година. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

I
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истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.      
 
Бр.08-1243/1              Совет на општина 
04.07.2016 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 
Годишниот Извештај за работа на  

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за учебната 2015/2016 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот 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 

29.06.2016 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.09-1244/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

  

 Врз основа 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, 

145/2015 и 30/2016), 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 29.06.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ОУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2015/2016 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот 

Извештај за работа на Основното 
Училиште „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.08-1234/1              Совет на општина 
04.07.2016 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
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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 определување на 
награда за најдобрите ученици 

во учебната 2015/2016 година, 
во двете Основни училишта на 

територија на општината 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
определување на награда за 

најдобрите ученици во учебната 
2015/2016 година, во двете Основни 

училишта на територија на 

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

седницата одржана на ден 
29.06.2016 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.09-1245/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 29.06.2016 година ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За определување на награда за 
најдобрите ученици во учебната 

2015/2016 година, во двете 
Основни училишта на територија 

на општината 
 

Член 1 
Учениците кои оствариле 

најдобри резултати на општински, 
регионални и државни натпревари 

да се упатат на 5 (пет) дневно 
летување во Дојран. 

 
Член 2 

Бројот на ученици е ограничен, 

по 10 (десет) ученика од едно 
Основно училиште, односно вкупно 

20 (дваесет) ученика, плус 1 (еден) 
професор кој ќе биде ментор на 

наградените ученици. 
 

Член 3 
Средствата се определени во 

Буџетот на општината за 2016 
година. 

Плаќањето ќе се изврши по 
доставени фактури. 

 
Член 4 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1235/1              Совет на општина 
04.07.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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