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

 

Godina 12 broj 9 
^e{inovo-Oble{evo 

29.09.2016 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
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  
  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2016/2017 година  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2016/2017 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

20.09.2016 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.09-1617/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 Врз основа на член 35 точка 5 
од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011, 51/2011, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

10/2015, 98/2015, 145/2015 и 

30/2016), 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 20.09.2016 година ја 

донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2016/2017 година  
 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци за учебната 

2016/2017 година. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1611/1                      Совет на 
28.09.2016 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  
  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево  

за учебната 2016/2017 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2016/2017 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

20.09.2016 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.09-1620/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 35 точка 5 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 
18/2011, 51/2011, 100/2012, 

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

10/2015, 98/2015, 145/2015 и 

30/2016), 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 20.09.2016 година ја 

донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2016/2017 година  
 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2016/2017 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.08-1612/1                      Совет на 
28.09.2016 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:                   
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       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 Август 2016 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

Август 2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
20.09.2016 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.09-1618/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 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 20.09.2016 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 Август 2016 година 
 

I 

Се усвојува писмената 

Информација  за  остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Август 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.08-1610/1                      Совет на 
28.09.2016 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 

извршени работи за одржување 
на јавното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 

Август 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 Август 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 20.09.2016 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 



Стр. 4 br.9                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            29.09.2016god. 

 

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

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-1621/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 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 20.09.2016 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 Август 2016 година 

 

I 

Се усвојува писмената 

Информација  за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Август 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.08-1613/1                      Совет на 
28.09.2016 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  
  усвојување на Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2015/2016 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката  за    

усвојување на Годишниот извештај 

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за воспитната 2015/2016 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

20.09.2016 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.09-1616/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

  
 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 од Законот за заштита 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), 36 став 1 точка 

9 од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 
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Македонија бр.5/2002) и член 21 

став 1 точка 31 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 20.09.2016 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2015/2016 година 
 

Член 1 

Се усвојува Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 
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.08-1608/1                      Совет на 
28.09.2016 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  

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2016/2017 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката  за 

усвојување на Годишната Програма 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за воспитната 2016/2017 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

20.09.2016 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.09-1619/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 од Законот за заштита 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 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 29 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 20.09.2016 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 

воспитната 2016/2017 година 

 

Член 1 
Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 

2016/2017 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.08-1609/1                      Совет на 
28.09.2016 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 издавање на 

Согласност за продолжување на 
постапката за издавање на 

Решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект ТС 10 (20)/0,4 кВ „Слога 

Јордан Чешиново“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за 

продолжување на постапката за 
издавање на Решение за утврдување 

на правен статус на бесправен објект 

ТС 10 (20)/0,4 кВ „Слога Јордан 

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

седницата одржана на ден 

20.09.2016 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.09-1615/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на  член 11 од 
Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 
155/2012, 72/2013, 44/2014, 

115/2014, 199/2014, 124/2015, 

129/2015, 217/2015, 31/2016) и член 

21, став 1, точка 43 од Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005)  а 

во согласност со Правилникот за 

стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација (Службен 

весник на Република Македонија бр. 

56/2011), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на ден 

20.09.2016 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За издавање на Согласност за 

продолжување на постапката за 

издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 
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бесправен објект ТС 10 (20)/0,4 

кВ „Слога Јордан Чешиново“ 

 
Член 1 

Се издава Согласност за 

продолжување на постапката за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен објект 

ТС 10 (20)/0,4 кВ „Слога Јордан 

Чешиново“ изграден на КП бр.324/1, 

КО Чешиново, прикажан во 
Геодетски елаборат за геодетски 

работи за посебни намени за 

бесправно изградени објекти и 

деловни објекти за КО Чешиново 
бр.834-9/11 од 31.10.2011 година 

изработен од Трговско друштво за 

геодетски работи ГЕОМЕР ДООЕЛ 

експорт-импорт Делчево. 

 Во идната планска 
документација на општина 

Чешиново-Облешево ќе се изврши 

усогласување на земјиштето и 

бесправниот објект од став еден на 
овој член ќе биде вклопен во идната 

Урбанистичка планска 

документација. 

  
Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на донесување 

и истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1607/1                      Совет на 
28.09.2016 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 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните 

места во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност на 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места 
во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 20.09.2016 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.09-1614/1        Општина Чешиново-Облешево 
28.09.2016 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

Врз основа на член 116 став 1 
алинеа 8 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија бр.23/13, 

12/2014, 44/2014, 144/2014, 

10/2015, 25/2015, 150/2015, 
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192/2015 и 27/2016) 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), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 20.09.2016 година ја донесе 
следната: 

 

О Д Л У К А 

За давање на согласност на 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните 

места во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево 

Член1 
Се дава согласност на 

Правилникот за изменување и 

дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места 

во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево, 

донесен од страна на УО на ЈОУДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1606/1                      Совет на 
28.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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