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

 

Godina 12 broj 10 
^e{inovo-Oble{evo 

07.11.2016 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 Септември 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 Септември 2016 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1762/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 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 Септември 2016 година 
 

I 

Се усвојува писмената 

Информација  за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Септември 2016 

година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 
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во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1748/1                      Совет на 
02.11.2016 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 Извештајот за 

реализација на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01-07.-30.09.2016 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
реализација на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01-07.-

30.09.2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1764/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
реализација на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 

01-07.-30.09.2016 година 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот 

Извештај за реализација на 

Одлуките донесени од Советот на 
општина Чешиново-Облешево за 

период 01-07.-30.09.2016 година, 

изготвен од страна на 

Градоначалникот 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.08-1751/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина 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 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

30.09.2016 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.09.2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1763/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на 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 

25.10.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

периодот 01.01-30.09.2016 

година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.09.2016 година кој е 

прилог на оваа Одлука. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1750/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  Мирјанка 

Димитрова од с.Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Мирјанка Димитрова од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1760/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Мирјанка Димитрова 
од с.Соколарци  

 

Член 1 

 На Мирјанка Димитрова  од 
с.Соколарци со ЕМБГ 

0806959498002,  со постојано место 

на живеење во с.Соколарци ул.Лазар 

Манов бб, и се одобрува еднократна 
парична помош во висина од 

1.500.00 денари (илјада и 

петстотини денари) како помош за 

социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на 200002034025293 

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.08-1747/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  Стана 
Димитрова од с.Чешиново 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Стана Димитрова од с.Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1761/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Стана Димитрова од 

с.Чешиново  
 

Член 1 

 На Стана Димитрова  од 

с.Чешиново со ЕМБГ 1309957505370,  
со постојано место на живеење во 

с.Чешиново ул.Сремска 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  на 300057076451170 

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.08-1746/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  Зоки 
Арсов од с.Спанчево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Зоки Арсов од с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1759/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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-
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Облешево на седницата одржана на 

ден 25.10.2016 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на  Зоки Арсов од 

с.Спанчево  
 

Член 1 

 На Зоки Арсов  од с.Спанчево 

со ЕМБГ 1102976493010,  со 
постојано место на живеење во 

с.Спанчево ул.Страшо Ербапче бб, 

му се одобрува еднократна парична 

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

лекување на неговата сопруга 

Гордана Арсова. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  на 300057022801634 

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.08-1745/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 материјална 

помош во набавка на градежен 

материјал за Месна Заедница 

„Гоце Делчев“ Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош во набавка на 

градежен материјал за Месна 
Заедница „Гоце Делчев“ Спанчево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1758/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За материјална помош во 

набавка на градежен материјал 

за Месна Заедница „Гоце 

Делчев“ Спанчево 
 

Член 1 

Се одобрува материјална 

помош на Месна Заедница „Гоце 
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Делчев“с.Спанчево, во набавка на 

градежен материјал за 

реконструкција на чешмата кај 
гробиштата во селото. 

 

Член 2 

 Набавката да се изврши врз 
основа на претходно изготвена 

Предмер-Пресметка од страна на 

одделението за урбанизам во 

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.08-1744/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                           

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 4 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 Програмата за зимско 

одржување на локалните патни 

правци на територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Програмата 

за зимско одржување на локалните 
патни правци на територија на 

општина Чешиново-Облешево,  што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1757/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на 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 

25.10.2016 година ја донесе 

следната: 
 

ПРОГРАМА 

За зимско одржување на 

локалните патни правци  

на територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 

 I.Заради непречено одвивање 

на сообраќајот на локалните патишта 
и улици во општина Чешиново-

Облешево во зимски услови, 

неопходно е донесување Програма 

за зимско одржување на локалните 
патни правци на територија на 

општината, за претстојниот зимски 

период 2016/2017 година. 

 Општина Чешиново-Облешево, 

во рамките на Програмата ги опфаќа 
следните локални патни правци чие 

одржување спаѓа во надлежност на 

општината: 
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 -Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Уларци 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Чешиново 

 -Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Кучичино, с.Бурилчево 

-Локален патен правец 
с.Чешиново - Соколарци (Врбица) 

-Локален патен правец 

с.Жиганци до с.Новоселани и 

с.Лепопелци 
-Локален патен правец 

Чешиново-Спанчево 

-Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Чифлик 
-Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Теранци 

-Локален патен правец 

Облешево-Спанчево 

-Локален патен правец 
Облешево-Бања 

-Локален патен правец Уларци-

Чешиново 

-Улиците во самите населени 
места. 

Патниот правец Бања-

Спанчево-Соколарци-Жиганци е 

регионален пат и зимското 
одржување е под надлежност на 

Македонија пат. 

Алтернативниот патен правец 

Бурилчево-Кучичино-Теранци исто 

така е регионален патен правец и за 
негово зимско одржување се 

надлежни Македонија пат. 

 

II.Поради обемноста на 
работите утврдени се патни правци 

со приоритет на чистење и тоа: 

    1.Патни правци со 

првостепен приоритет за чистење 
на снег: 

Локален патен правец 

Теранци-М5  

Локален патен правец 

с.Чифлик-М5  

Локален патен правец  
Чешиново-М5 

Локален патен правец 

с.Кучичино и Бурилчево –М5  

Локален патен правец с. 
Уларци – М5 

 

2. Вторестепен приоритет се 

определува за патните  правци 
помеѓу населени места:  

Локален патен правец  

Спанчево – Облешево 

Локален патен правец  
Облешево – Бање 

Локален патен правец 

Чешиново – Соколарци 

 

Споменатите населени места ќе 
имаат прооден излез на 

магистралниот пат  преку правецот 

Жиганци-Тркање кој е под 

одржување на Македонија пат. Со  
тоа се смета дека на овие населени 

места им е овозможена основната  

патна  комуникација: 

 
3. Патни правци од 

третостепен приоритет кои ќе 

бидат чистени само во услови на 

подебели снежни покривки и 

блокираност од високи наноси: 
Локален патен правец Жиганци 

– Новоселани – Лепопелци 

 

III.Активностите кои ќе бидат 
превземани заради непречено, 

безбедно и нормално одвивање на 

сообраќајот се следните: 

-чистење на наноси од снег, 
земја, песок и сл. 

-посипување на патиштата и 

улиците со сол и песок заради 
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спречување на појава од 

голомразица и сл. 

-поставување на еластична 
ограда (браници) на опасни кривини. 

Сите активности ќе бидат 

спроведени периодично - по потреба 

во зависност од временските услови. 
 

IV.Општина Чешиново-

Облешево ќе склучи Договор со ЈПКД 

„Облешево„ за зимско одржување. 
За оваа намена во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  се 

предвидени средства во износ од 

160.000,оо денари од кои за 
ангажирање на механизација за 

чистење на патиштата и улиците 

100.000,оо денари и 60.000,оо 

денари за обезбедување на сол, 

песок и сл. Средствата предвидени 
за зимско одржување можат да бидат 

зголемени доколку временските 

услови бидат неповолни и се јави 

дополнителна потреба за 
оспособување на патиштата за 

безбедно одвивање на сообраќајот 

на патиштата. Трошењето на 

средствата ќе биде во зависност од 
превземените активности. 

Плаќањето ќе се врши по ситуации. 

 
Бр.08-1743/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  
трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ за работно 

ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 
Програмата Зелена Македонија 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до ЈПКД 
„Облешево“ за работно ангажирање 

на сезонски работници за 

спроведување на Програмата Зелена 

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

седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1754/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 25.10.2016 година ја донесе 
следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За  трансфер на средства до 

ЈПКД „Облешево“ за работно 
ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 

Програмата Зелена Македонија  

 
Член 1 

 Се одобрува трансфер на  

средства од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево до ЈПКД 
„Облешево“, за работно ангажирање 

на сезонски работници за  

спроведување на Програмата Зелена 

Македонија и тоа: 
 1.Работно ангажирање на 

сезонски работници – општи 

работници, 5 извршители. 

 Месечниот надоместок за 

работниците од точка 1  на овој член 
ќе биде утврден во Договорот за 

нивно времено ангажирање кој 

истите ќе го склучат со ЈПКД 

„Облешево“, а трансферот на 
средства од општината ќе биде по 

доставени месечни ситуации од 

страна на Јавното Претпријатие. 

 Месечниот надоместок за едно 
ангажирано лице ќе изнесува 

7.500,00 денари нето приход,  плус 

пресметан персонален данок и 

осигурување во случај на повреда 

при работа. 
 

Член 2 

 Работното ангажирање на 

работниците од член 1 на оваа 
Одлука ќе трае во зависност од 

потребите за извршување на јавни 

работи, најмалку 1 (еден) месец но 

не повеќе од 6 (шест) месеци. 
 

 

 

Член 3 

Работата која ќе ја извршуваат 

работниците од член 1 на оваа 
Одлука ќе се одвива по претходно 

дефиниран неделен план за работа. 

За извршените работи ќе бидат 

доставувани месечни информации за 
видот и обемот на извршените 

работи. 

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи 

Договор за регулирање на 
меѓусебните права и обврски со 

ангажираните работници. 

 

Член 4 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево а ќе бидат исплаќани на 

сметка на Јавното Претпријатие по 

претходно доставени ситуации за 
извршени работи. 

 

Член 5 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1753/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 4 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  
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 усвојување на измените и 

дополнувањата на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2016 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на измените и 
дополнувањата на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1755/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 4 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 25.10.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на измените и 

дополнувањата на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2016 година 

 

Член 1 

Се усвојуваат измените и 

дополнувањата на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2016 година кои се составен дел на 

оваа Одлука. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1752/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина 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 

Септември 2016 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

Септември 2016 година, што Советот 

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

25.10.2016 година. 

2.Заклучокот 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.09-1756/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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 25.10.2016 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 Септември 2016 година 

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација  за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Септември 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.08-1749/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  

 давање на Согласност за 
поголем број на деца во 

воспитните групи од бројот на 

деца утврден со Закон 

  
 1.Ја прогласувам Одлуката за  

давање на Согласност за поголем 

број на деца во воспитните групи од 

бројот на деца утврден со Закон, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1767/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 64 точка 5 од 

Законот за заштта на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 23/2013, 12/2014, 

44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015 и  
27/2016), 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 
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седницата одржана на ден 

25.10.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 

поголем број на деца во 
воспитните групи од бројот на 

деца утврден со Закон 

 

Член 1 
Се дава согласност на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за поголем 

број на деца во воспитните групи од 

бројот на деца утврден со Закон. 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1765/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  давање на 

Согласност на Програмата за 
изведување на ученички 

екскурзии и излети на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Програмата 

за изведување на ученички 

екскурзии и излети на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1770/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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) и 

член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученички екскурзии и 
други слободни активности со 

учениците од основните училишта 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 

15/2011, 6/2012, 24/2013 и 41/2014, 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 25.10.2016 година ја донесе 

следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност на  

Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и излети на 

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
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Член 1 

Се дава согласност на 
Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и излети за 

учебната 2016/2017 година на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци бр.03-
529/3 од 19.10.2016 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.08-1766/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  давање на 
Согласност на Програмата за 

изведување на ученички 

екскурзии и излети на ОУ  

„Климент Охридски“ Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Програмата 

за изведување на ученички 

екскурзии и излети на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1769/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               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) и 

член 7 од Правилникот за начинот на 

изведување на ученички екскурзии и 

други слободни активности со 
учениците од основните училишта 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 18/2011, 

15/2011, 6/2012, 24/2013 и 41/2014, 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 25.10.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност на  

Програмата за изведување на 
ученички екскурзии и излети на 

ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево 

 

 
Член 1 

Се дава согласност на 

Програмата за изведување на 

ученички екскурзии и излети за 
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учебната 2016/2017 година на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1768/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  утврдување на 

висина на вредност на бодот за 

пресметување на платите на 
вработените во Јавното 

Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на висина на вредност 

на бодот за пресметување на платите 

на вработените во Јавното 
Претпријатие за Комунални Дејности 

„Облешево“, Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

25.10.2016 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.09-1774/1        Општина Чешиново-Облешево 
02.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа член 88 точка 3 од 

Законот за административни 

службеници (Службен весник на 

Република Македонија бр.27/2014, 
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016 

и 142/2016), 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 

25.10.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на висина на 

вредност на бодот за 
пресметување на платите на 

вработените во Јавното 

Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“, Облешево 
 

Член 1 

Вредноста на бодот за 

пресметување на плати на јавните 
службеници вработени во ЈПД 

„Облешево“ се утврдува на 48,6 

денари за еден бод, по предлог на 

директорот на ЈПКД „Облешево“. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 



Стр. 16 br.10                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            07.11.2016god. 

 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1773/1                      Совет на 
02.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  времено 

затварање на ПУ „Жиганци“ 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

времено затварање на ПУ „Жиганци“, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.10.2016 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.09-1781/1        Општина Чешиново-Облешево 
04.11.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 
 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 25.10.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За времено затварање на ПУ 
„Жиганци“ 

 

Член 1 

Подрачното Училиште во 
с.Жиганци, времено се затвара за 

учебната 2016/2017 година, поради 

мал број на ученици во училиштето а 

по барање на родителите на 

учениците. 
 

Член 2 

За учениците од ПУ „Жиганци“, 

ОУ Страшо Пинџур“ обезбеди превоз 
до најблиското училиште во 

с.Соколарци. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1780/1                      Совет на 
04.11.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 
 

 СОДРЖИНА                        Стр. 

1.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
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