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

 
Godina 13 broj 9 

^e{inovo-Oble{evo 
07.09.2017 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 Август 2017 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 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2017 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.09-1503/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 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 Август 2017 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Август 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
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II 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1490/1                      Совет на 
07.09.2017 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  остварени 

бруто-приходи од работата на 

пазарот во Облешево за месец 
Август 2017 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто-приходи од работата 

на пазарот во Облешево за месец 
Август 2017 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

31.08.2017 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.09-1502/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 година, 
донесе: 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата 

за  остварени бруто-приходи од 
работата на пазарот во Облешево 

за месец Август 2017 година 
 

I 

Се усвојува писмената 
Информација за остварени бруто-

приходи од работата на пазарот во 
Облешево за месец Август 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.08-1489/1                      Совет на 
07.09.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 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 
Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Одлуките донесени од Советот на 
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општина Чешиново-Облешево за 

период 01.04-30.06.2017 година 
 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.04-

30.06.2017 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2017 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.09-1501/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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), 

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 31.08.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките 
донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01.04-30.06.2017 година 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.04-

30.06.2017 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.08-1488/1                      Совет на 
07.09.2017 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  
Надица Алексова од Спанчево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Надица Алексова од Спанчево,  што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2017 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.09-1500/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Надица Алексова од Спанчево 

 
Член 1 

 На Надица Алексова од село 
Спанчево со ЕМБГ 0109988498000, со 

постојано место на живеење  во 
Спанчево  ул. Страшо Ербапче бб  и 

се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 12.000.00 денари 

(дванаесет илјади денари) како 

помош за леклување на нејзиното 
дете, болно од леукемија. 

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 

сметка  200002763773850 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.08-1487/1                      Совет на 
07.09.2017 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  
Марјанчо Ангелов од Соколарци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Марјанчо Ангелов од Соколарци,  што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2017 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.09-1327/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 2017 година 
(Службен гласник на општина 

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

Облешево на седницата одржана на 
ден 31.08.2017 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Марјанчо Ангелов од 
Соколарци 

 
Член 1 

 На Марјанчо Ангелов од село 
Соколарци со ЕМБГ 0602975493024, 

со постојано место на живеење  во 
Соколарци  ул. 4ти Јули бб  му 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  210501608653384 Тутунска 
банка. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1499/1                      Совет на 

07.09.2017 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  

Митко Николов од Теранци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Митко Николов од Теранци,  што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2017 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.09-1505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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-
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Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на Митко Николов од Теранци 
 

Член 1 
 На Митко Николов од село 

Теранци со ЕМБГ 1710964493007, со 
постојано место на живеење  во 

Теранци  ул. Кемал Билалов бб  му 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 исплатат на 
сметка  370000015793277. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1492/1                      Совет на 

07.09.2017 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 Група граѓани од 

с.Кучичино 

 за поставување на лежечки 

полицајци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на Група 

граѓани од с.Кучичино  за 
поставување на лежечки полицајци,  

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2017 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.09-1504/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 

година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на 
Група граѓани од с.Кучичино 

 за поставување на лежечки 
полицајци 

 
Член 1 

Се усвојува Барањето на Група 

граѓани од с.Кучичино за 
поставување на лежечки полицајци, 

непосредно до училиштето. 
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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.08-1491/1                      Совет на 

07.09.2017 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 „Соколарци“  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на МЗ 

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

донесе на седницата одржана на ден 

31.08.2017 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.09-1498/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барањето на МЗ 
„Соколарци“  

 
Член 1 

Се усвојува Барањето на МЗ 
„Соколарци“ за подготовка на 

Техничка документација и 
реализација на проект „ 

Проширување и реконструкција на 

локалниот патен правец с.Чешиново-
с.Соколарци„. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1485/1                      Совет на 
07.09.2017 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), 
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Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за финансиска 

конструкција за организација на 
прославата на празнаикот на 

општината 21ви Септември 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 
празнаикот на општината 21ви 

Септември, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 31.08.2017 

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.09-1497/1        Општина Чешиново-Облешево 

07.09.2017 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 31.08.2017 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за финансиска конструкција за 
организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 
Септември 

 
Член 1 

Се одобруват 300.000,00 денари 
(триста илјади денари) за 

организација на прославата на 
празникот на општината 21ви 

Септември. 
Средствата да бидат наменети 

за: културно уметничка програма,  
покривање на трошоци за настап на 

фолклорните друштва од 

“Истибањско здравоживо“, 
покривање на трошоци за уредување 

на просторот-бината каде ќе се 
одржи културно-уметничката 

програма, покривање на трошоци за 
свечен коктел, сместување на гости 

од странство и други непредвидени 
трошоци. 

Средствата се предвидени во 
Буџетот на општина Чешиново-

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.08-1484/1                      Совет на 

07.09.2017 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), 
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Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

спроведување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2017 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
спроведување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2017, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2017 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.09-1496/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

спроведување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2017 
 

 
 

Член 1 

Се усвојува писмениот Извештај 
за спроведување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2017 
година. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1483/1                      Совет на 
07.09.2017 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 спроведување на 
постапка за проширување на 

постојните капацитети на 
детската градинка и отварање на 

нов клон на детската градинка 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на постапка за 
проширување на постојните 

капацитети на детската градинка и 
отварање на нов клон на детската 

градинка „Ѕвездички“ Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2017 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.09-1495/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 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 31.08.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  спроведување на постапка за 
проширување на постојните 

капацитети на детската градинка 
и отварање на нов клон на 

детската градинка „Ѕвездички“ 
Чешиново 

 

Член 1 
Да се спроведе постапка и 

поднесе Барање до Министерството 
за труд и социјална политика за 

проширување на постојните 
капацитети на детската градинка и 

отварање на нов клон на детската 
градинка „Ѕвездички“ Чешиново. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-182/1                      Совет на 
07.09.2017 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 давање на согласност 
за формирање на паралелки во 

ООУ „Страшо Пинџур„ 
с.Соколарци за учебната 

2017/2018 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност за формирање 
на паралелки во ООУ „Страшо 

Пинџур„ с.Соколарци за учебната 
2017/2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

31.08.2017 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.09-1494/1        Општина Чешиново-Облешево 
07.09.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 41 точка 4 од 

Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 

10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 
67/17)   Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
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одржана на ден 31.08.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање на согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Страшо Пинџур„ с.Соколарци за 

учебната 2017/2018 година 
 

Член 1 
Се дава согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Страшо Пинџур„ с.Соколарци за 

учебната 2017/2018 година врз 
основа на писмен преглед на 

паралелки изготвен од училиштето. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1481/1                      Совет на 

07.09.2017 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 давање на согласност 

за формирање на паралелки во 
ООУ „Климент Охридски„ 

Облешево за учебната 2017/2018 
година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност за формирање 

на паралелки во ООУ „Климент 

Охридски„ Облешево за учебната 
2017/2018 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

31.08.2017 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.09-1493/1        Општина Чешиново-Облешево 

07.09.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 41 точка 4 од 

Законот за основно образование 
(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/10, 
116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 

100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 
10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 

67/17)   Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 31.08.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  давање на согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Климент Охридски„ Облешево за 

учебната 2017/2018 година 
 

Член 1 
Се дава согласност за 

формирање на паралелки во ООУ 
„Климент Охридски„ Облешево за 

учебната 2017/2018 година врз 

основа на писмен преглед на 
паралелки изготвен од училиштето. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
 

Бр.08-1480/1                      Совет на 
07.09.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

СОДРЖИНА                         Стр. 
1.РЕШЕНИЕ за прогласување и 

објавување на  Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за  

извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
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