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

 
Godina 13 broj 7 

^e{inovo-Oble{evo 
11.07.2017 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 еднократна 
финансиска помош на  

Влатко Анчов од Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Влатко Анчов од Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.06.2017 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.09-1263/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 2017 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.11/2016), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Влатко Анчов од Спанчево 
 

Член 1 

 На Влатко Анчов од село 
Спанчево со ЕМБГ 3011975493000, со 

постојано место на живеење  во 
Спанчево  ул. Илинденска бр.107  му 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 6.000.00 денари 

(шест илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка на Влатко Анчов. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1249/1                      Совет на 
18.07.2017 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  остварените 
бруто-приходи од работата на 

пазарот во Облешево за месец 
Април и Мај 2017 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварените бруто-приходи од 
работата на пазарот во Облешево за 

месец Април и Мај 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 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.09-1262/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 30.06.2017 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварените бруто-приходи од 

работата на пазарот во Облешево 
за месец Април и Мај 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за остварените бруто-

приходи од работата на пазарот во 

Облешево за месец Април и Мај 2017 
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.08-1248/1                      Совет на 
18.07.2017 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 Април и Мај 2017 година 
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1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Април и Мај 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 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.09-1261/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 30.06.2017 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 Април и Мај 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Април и Мај 2017 

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.08-1247/1                      Совет на 
18.07.2017 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  

Стојан Стоилов од Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Стојан Стоилов од Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.06.2017 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.09-1260/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
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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 2017 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.11/2016), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Стојан Стоилов од Чешиново 

 
Член 1 

 На Стојан Стоилов од село 
Чешиново со ЕМБГ 0905962493001, 

со постојано место на живеење  во 
Чешиново  ул. Маршал Тито бб  му се 

одобрува еднократна парична помош 
во висина од 5.000.00 денари (пет 

илјади денари) како помош за 
лекување. 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка 240137014037576 Уни банка. 
 

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1246/1                      Совет на 
18.07.2017 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 Стојка 

Николова од Уларци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Стојка Николова од Уларци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 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.09-1259/1        Општина Чешиново-Облешево 

18.07.2017 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 2017 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.11/2016), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2017 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Стојка Николова од Уларци 

 
Член 1 

 На Стојка Николова од село 
Уларци со ЕМБГ 0904954498006, со 

постојано место на живеење  во 
Уларци  ул. 11ти Октомври 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 исплатат на 

сметка 370000015820922. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1245/1                      Совет на 
18.07.2017 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 Драгана 

Јакимова од Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Драгана Јакимова од Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 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.09-1258/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 2017 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.11/2016), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 30.06.2017 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Драгана Јакимова од 

Соколарци 
 

Член 1 
На Драгана Јакимова од 

Соколарци  и се одобрува еднократна 

парична помош во висина од 

12.000,00 денари (дванаесет илјади 

денари) како помош за учество на 

Светскиот натпревар Microsoft Office 
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Specialist 2017 во Disneyland, Los 

Angeles,  California. 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка на Драгана Јакимова. 
 

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1244/1                      Совет на 
18.07.2017 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 
Барањето на МЗ „Теранци“ за 

поставување на лежечки 

полицајци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на МЗ 

„Теранци“ за поставување на 
лежечки полицајци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2017 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.09-1257/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 30.06.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на МЗ 
„Теранци“ за поставување на 

лежечки полицајци 
 

Член 1 
Се усвојува Барањето на МЗ 

Теранци за поставување на лежечки 
полицајци (3 броја) на улица Коста 

Мијалов во с.Теранци. 

 
Член 2 

Општината да спроведе 
Законска постапка за поставување на 

лежечките полицајци, да изготви 
техничка документација и да прибави 

согласност од МВР за поставување на 
истите. 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1243/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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        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 определување на 
награда за најдобрите ученици во 

учебната 2016/2017 година, во 
двете Основни училишта на 

територија на општината 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

определување на награда за 
најдобрите ученици во учебната 

2016/2017 година, во двете Основни 
училишта на територија на 

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

седницата одржана на ден 30.06.2017 
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.09-1256/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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 30.06.2017 

година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За определување на награда за 

најдобрите ученици во учебната 
2016/2017 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 летовање 

во Дојран. 

 
Член 2 

Бројот на ученици е ограничен, 
по 15 (петнаесет) ученика од едно 

Основно училиште, односно вкупно 
30 (триесет) ученика, со придружба 

на професори - ментори на 
наградените ученици. 

 
Член 3 

Средствата се определени во 
Буџетот на општината за 2017 

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.08-1209/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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        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 

Програмата за организација и 
одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2017 
година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

организација и одржување на 

Илинденски Спортски Игри Чешиново 
2017 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.06.2017 

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.09-1255/1        Општина Чешиново-Облешево 

18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 21, став 1, 

точка 11 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 30.06.2017  

година ја донесе следната: 

 
 
 

ПРОГРАМА 

за организација и одржување на 
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2017 
 

ВОВЕД: 
 Традиционално 45 години по 

ред во с.Чешиново ќе се 
организираат Илинденски Спортски 

Игри Чешиново 2017 година. 
 На игрите ќе биде застапен 

фудбалот како главна дисциплина. 
 На игрите како други 

дисциплини ќе бидат застапени и 
шахот и велосипедизмот. 

 Покровител на игрите ќе биде 

Советот на општина Чешиново-
Облешево. 

 Игрите ќе бидат отворени на 2 
јули (недела), а ќе бидат затворени 

на 2 август (среда). 

 
Предлог активности 

Со Одлука од Советот да се 
одреди Висината на паричните 

награди, за освоените места на 
турнирот во фудбал, шах и 

велосипедизам. 
Пред почетокот на игрите да 

бидат спроведени и неколку 
градежни активности и тоа: 

-Да се изврши промена на 
гредите на трибините . 

-Да се оградат со мрежа 
соблекувалните за да нема контакт 

публиката со играчите. 
Со Решение на Градоначалникот 

да се формира  Одбор за 

спроведување на игрите кој ќе биде 
составен од членови на Советот на 

општината и надворешни членови.  
Да се одреди соодветен 

надоместок за ангажманот на 
Одборот за спроведување на игрите. 
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Да се достават покани до Месни 

Заедници од општината и  соседните 
Месни Заедници за учество на игрите. 

Одборот за спроведување на 
игрите да се грижи за редот и 

дисциплината за време на 
натпреварите, да го одржува 

игралиштето, да состави правилник 
за учество на игрите  и сл. 

Одборот за спроведување на 
игрите да обезбеди соодветен 

простор за локација на времен шанк 
за времетраење на игрите. 

Средствата за поставување на 
шанкот да ги определи Одборот за 

спроведување на игрите по 

претходна консултација со 
Градоначалникот на општината. 

Средствата да се уплатат на 
сметка на општината. 

 Поканите до Месните Заедници 
да се достават најдоцна до 15 Јуни, а 

Месните Заедници да го пријават 
своето учество најдоцна до 20 јуни. 

 Да се поднесе Барање до ФФМ, 
Агенцијата за млади и спорт и МОК за 

спонзорирање на игрите. 
 Да се поднесат Барања до 

локалните фирми за спонзорирање на 
игрите. 

 Да се  склучи Договор за 

судење на натпреварите. 
  

 Финансиски дел 
Средствата предвидени за 

организација и спроведување на 
игрите да биде  во висина од 

180.000,00 денари (сто и осумдесет 
илјади денари) . 

Сите средства уплатени на име 
на спонзорство на игрите, средства 

од спроведена лицитација за 
издавање под закуп на простор за 

шанк се средства кои ќе бидат 

искористени за организација на 

игрите. 
За висината на средствата за 

организација и спроведување на 
игрите, Советот да донесе посебна 

Одлука. 
Средствата ќе бидат наменети 

за награди за освоени места, за 
надомест на судиите, за надомест на 

редарите и други непредвидени 
трошоци. 

За потрошените средства да се  
достави Извештај до Советот на 

општина Чешиново-Облешево. 
       

Бр.08-1242/1                      Совет на 
18.07.2017 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 одобрени 
финансиски средства за 

организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2017 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрени финансиски средства за 
организација и спроведување на 

Илинденски Спортски Игри Чешиново 
2017, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.06.2017 

година. 
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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.09-1254/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 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), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 30.06.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрени финансиски средства 
за организација и спроведување 

на Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2017 

 
Член 1 

 Се одобруват 180.000,00 денари 
(сто и осумдесет илјади денари) за 

организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 

2017 година. 
 Средствата уплатени на име на 

спонзорство на игрите, средства од 
издавање под закуп за локација на 

шанк и други средства кои ќе бидат 

уплатени на име на организација на 
игрите ќе бидат наменети за 

организација и спроведување на 
игрите. 

Член 2 

Средствата да бидат наменети 
за парични награди за освоени места 
на игрите од кои 60.000,00 денари за 

освоено прво место на турнирот во 

фудбал и 30.000,00 денари за 
освоено второ место на турнирот во 

фудбал, надомест на судиите, 
тековни активности околу 

спроведување на игрите, надомест за 

членовите на организациониот одбор 
и други непредвидени трошоци. 

 
Член 3 

Средствата од член 1 став 1 на 
оваа Одлука се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-1241/1                      Совет на 
18.07.2017 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 разрешување на член 

на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од родителите 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување на член на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник од 
родителите, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 30.06.2017 

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.09-1265/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 114 точка 

17 од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2013, 12/2014, 
44/2014, 144/2014, 144/2014, 

101/2015, 25/2015, 150/2015 I 

192/2015), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 30.06.2017 година ја 
донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  разрешување на член на 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од родителите 

 
Член 1 

Јовче Митков се разрешува од 
член на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, како 

претставник од родителите, поради 
сила на Закон ( неговото дете повеќе 

не ја посетува градинката).   
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1250/1                      Совет на 
18.07.2017 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 избор на член на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од родителите 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на член на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од родителите, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 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.09-1264/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 
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Врз основа на член 114 точка 

17 од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2013, 12/2014, 
44/2014, 144/2014, 144/2014, 

101/2015, 25/2015, 150/2015 I 
192/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.06.2017 година ја 

донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  избор на член на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставник од 

родителите 

 
Член 1 

Елизабета Атанасова од 
с.Теранци се избира за член на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, како 

претставник од родителите. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1251/1                      Совет на 
18.07.2017 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 продолжување на 

мандатот на  членовите на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
продолжување на мандатот на  

членовите на Управниот Одбор на 
ЈПКД „Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2017 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.09-1253/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.07.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 5 од Законот за локална 

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

член 21, став , точка 28 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 

согласност со член 17 алинеа 6 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, 25/2015 и 61/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2017 година ја донесе 
следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За  продолжување на мандатот на  
членовите на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
 Мандатот на членовите на  

Управниот одбор на ЈПКД „Облешево“ 
именувани со Одлука на Совет бр. 

07-898/1 од 22.05.2013 година а 
истечен по сила на Закон,  се 

продолжува до изборот на нови 
членови на Управниот одбор. 

  
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1240/1                      Совет на 
18.07.2017 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 продолжување на 

мандатот  на членовите на 

Одборот за контрола на 
материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
продолжување на мандатот  на 

членовите на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 

на ЈПКД „Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2017 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.09-1252/1        Општина Чешиново-Облешево 

18.07.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 
член 21, став 1, точка 28 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 
согласност со член 26  од Законот за 

јавни претпријатија (Службен весник 

на Република Македонија бр. 38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 
138/2014, 25/2015 и 61/2015 97/10), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2017 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За продолжување на мандатот  на 
членовите на Одборот за 

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“ 

 
Член 1 

Мандатот на членовите на 
Одборот за контрола на материјално-
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финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“ именувани со Одлука на 
Советот бр.07-901/1 од 22.05.2013 

година се продолжува до изборот на 
нови членови на Одборот за контрола 

на материјално-финансиското 
работење. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1239/1                      Совет на 
18.07.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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