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

 

Godina 10 broj 11 
^e{inovo-Oble{evo 

26.11.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
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 Програмата за финансирање 

на активностите на општина 
Чешиново-Облешево во областа 

на спортот за 2015 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за финансирање на активностите на 
општина Чешиново-Облешево во 
областа на спортот за 2015 година, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-2019/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 и член 22, став 1, точка 6 

од Законот за локална самоуправа 

(“Сл.весник на РМ” бр.5/02), како и 
врз основа на член 15, став 1, точка 
6 од Статутот на општина Чешиново 
– Облешево (“Сл. гласник на 

општина Чешиново – Облешево” 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново – Облешево на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 година, 
донесе: 

 

П Р О Г Р А М А 
За финансирање на  

активностите на општина 
Чешиново – Облешево во 

областа на спортот во 2015 
година 

 
I. Ц Е Л И  

Основни цели на оваа 

Програма за активностите на 

Општина Чешиново – Облешево во 

областа на спортот се: 

- Учество на Општина 

Чешиново – Облешево во 
организирањето и збогатувањето на 

спортскиот живот во општината, во 

согласност со потребите и 
интересите на граѓаните; 

- Создавање услови за 

реализирање на спортско – 
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рекреативните активности на 

граѓаните; 

- Афирмација на Општина 

Чешиново – Облешево како 

спортски центар во Република 

Македонија; 

- Промовирање на можностите 

на Општина Чешиново – Облешево 

да биде домаќин на одделни 

спортски манифестации и 

поддржување на иницијативите што 

се преземаат на тој план; 

- Создавање услови за настапи 

на спортски натпреварувања во 
земјата на спортисти и спортски 
клубови од Општина Чешиново – 
Облешево. 

 
II. А К Т И В Н О С Т И 
Со цел да се реализираат 

целите на оваа Програма, Општина 
Чешиново – Облешево ќе ги 
преземе сите потребни активности, 

во согласност со своите технички и 
човечки ресурси. 

Во тој контекст, ќе се 
спроведуваат активности кои се 
насочени кон сочувување на 
континуитетот на традиционалните 
спортски манифестации, 
поддржување на фудбалски екипи 

кои се натпреваруваат во лигите 

организирани од страна на 

Фудбалската федерација на 

Македонија, и поттикнувањето на 
спортскиот дух меѓу жителите на 

општината, а особено младите. 

 

III. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
Активностите на општина 

Чешиново – Облешево од областа 

на спортот, утврдени со оваа 
Програма, ќе се финансираат од 

средства на Буџетот на општина 

Чешиново – Облешево за 2015 

година, спонзорства и донации и 

тоа за: 

- Донација на спортски 

клубови; 

-Финансирање на 

традиционални спортски 

натпревари во општина Чешиново-

Облешево. 

При реализацијата на 

Програмата, Општина Чешиново - 

Облешево ќе ги поддржува 

организаторите на спортските 

манифестации при спроведувањето 
на нивните активности за 
обезбедување финансиски средства 
и друга помош од: 

- Буџетот на Република 
Македонија за 2015 година (преку 
надлежните министерства); 

- Трговски друштва, јавни 
претпријатија, фондации и други 
правни и физички лица; 

- Други извори. 
 
IV. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 
Средствата од Буџетот на 

општина Чешиново – Облешево за 
2015 година од Програмата L0 – 
Спорт и рекреација, конто 463120 – 

Трансфери до спортски клубови, се 

распоредуваат како учество на 

Општина Чешиново – Облешево за 

поттикнување, поддржување и 
помагање за активности од областа 

на спортот. 

Средствата ќе бидат 

распоредени на спортски клубови, 
како надоместок за одржување 

тренинзи и натпревари и за сите 

трошоци кои настануваат во 
процесот на натпреварување, како 

и на здруженија на граѓани кои се 
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јавуваат како организатори на 

традиционални спортски 

натпревари. 

Распределбата на средствата 

ќе се врши врз основа на Одлука за 

распределба на средства за 

поддршка на здруженија на граѓани 

донесена од Советот на општина 

Чешиново-Облешево, а врз основа 

на доставена Апликација по објавен 

Јавен повик за финансирање на 

проекти на Невладини Организации 

од областа на спортот. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Градоначалникот на општина 

Чешиново – Облешево се грижи и 
го обезбедува спроведувањето на 
оваа Програма. 

Оваа програма влегува во сила 
со денот на нејзино донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-1997/1              Совет на општина 
24.11.2014 год.        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 Програмата за финансирање 

проекти и програмски 

активности на здруженија на 
граѓани за 2015 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата 

за финансирање проекти и 

програмски активности на 

здруженија на граѓани за 2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

17.11.2014 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.08-2018/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (“Сл.весник на РМ” 
бр.5/02), како и врз основа на член 

15, став 1, точка 13 од Статутот на 
општина Чешиново – Облешево 
(“Сл. гласник на општина Чешиново 
– Облешево” бр.3/2005), Советот на 
општина Чешиново – Облешево на 
седницата одржана на ден 
17.11.2014 година, донесе: 

 

 

П Р О Г Р А М А 
за финансирање проекти и 

програмски активности на 

здруженија на граѓани за 2015 
година 

 

I. ЦЕЛИ 

Основни цели на Програмата 

за финансирање проекти и 
програмски активности на 

здруженија на граѓани за 2015 
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година на Општина Чешиново-

Облешево се: 

- Придонес на Општина 

Чешиново-Облешево во 

подобрувањето на воспитно-

образовната дејност; 

- Придонес на Општина 

Чешиново-Облешево во 

унапредувањето, 

осовременувањето и развојот на 

фолклорот преку изучувањето, 

негувањето, развивањето,  

зачувувањето и презентирањето на 

македонскиот  фолклор и обичаи, 
изразени низ народни игри, песни, 
инструменти и носии; 

- Згрижување на децата од 
предучилишна возраст (1-6 
години), со цел да ги зајакнат 
своите говорни способности, да 
откриваат и решаваат проблеми, да 
го контролираат своето однесување 
и да ги изразуваат своите потреби; 

- Создавање услови на 
граѓаните на Општина Чешиново-
Облешево да изучуваат странски 
јазици, работа со компјутери и 
посетуваат часови по музичко 
образование; 

-Подобрување на животните 
услови на индивидуалниот 

земјоделски производител преку 

примена на нови технологии во 

земјоделството, со посебен акцент 

на оризопроизводството; 
- Активен придонес на 

Општина Чешиново-Облешево за 

развој на оризопроизводството, 

афирмирање на брендот Кочански 
ориз, регионално и меѓународно 

поврзување со други асоцијации и 

здруженија од подсекторот ориз;  
- Поддршка од Општина 

Чешиново-Облешево во 

организирање јавни трибини, 

округли маси, семинари и 

работилници за ориз, за 

информирање на јавноста за 

состојбите во оризопроизводството, 

како и плановите за негово 

унапредување. 

 

II.АКТИВНОСТИ 

Во насока на остварување на 

целите на оваа програма општина 

Чешиново-Облешево ќе ги преземе 

сите потребни активности, во 

согласност со своите човечки и 
технички ресурси. 

Во таа смисла ќе се 
поддржуваат здруженијата на 
граѓани кои ги извршуваат 
следните активности: 

-Згрижување на деца од 
предучилишна возраст (1-6 
години); 

-Часови за граѓаните на 

општина Чешиново-Облешево по 
англиски јазик, информатика, 
музичко образование и фолклор; 

-Заштита на животната 
средина и спроведување еколошки 
акции; 

-Иницијативи и активности за 
подигање на јавната свест кај 

граѓаните за јавната чистота; 

-Унапредување на 

земјоделското производство преку 

непосредни запознавања на 
најсовршените достигања во 

земјоделското производство, 

преработка и маркетинг; 

-Работилници и трибини за 
оризот, со цел изнаоѓање решенија 

за проблемите во 

оризопроизводството, како и 
создавање услови за  идниот  
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развој на производството на 

оризот; 

- Користење на обновлива 

енергија, заштеда на 

потрошувачката и производство на 

енергија при земјоделско и 

сточарско производство, 

воведување на практики кои не ја 

загадуваат животната средина и 

зачувување на биодиверзитетот и 

биолошките посебности; 

-Изработка на стратешки 

документи за развој на подсекторот 

ориз, базирани на сеопфатни 
анализи на состојбите и 
потенцијалите за развој определен 
временски рок, со акционен план за 
реализација на стратешките цели 
со конкретни рокови, активности и 
потребни средства; 

-Воведување на современи и 
напредни агротехнологии во целиот 
ланец на добивање на високо 

квалитетен ориз со цел намалување 
на производните трошоци по 
единица производ и за заштеда на 
инвестициите; 

-Зголемување на квалитетот 
на ориз преку имплементацијата на 
стандардите за заштита на 
географското потекло на 

Кочанскиот ориз. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 

Активностите на општина 
Чешиново-Облешево за 

финансирање проекти и програмски 

активности на здруженија на 

граѓани за 2015 година, утврдени 
со оваа програма, ќе се 

финансираат од: 

- Средства на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2015 

година; 

- Буџетот на Република Македонија 

за 2015 година (преку надлежните 

министерства); 

- Трговски друштва, јавни 

претпријатија, фондации и други 

правни и физички лица; 

- Други извори. 

 

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА 

БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА 

Средствата од Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2015 година за реализација на оваа 

програма се предвидени во 
програма Д0-Градоначалник, конто 
463110-Трансфери до здруженија 
на граѓани и фондации. 

Распределбата на средствата 
ќе се врши врз основа на Одлука за 
распределба на средства за 
поддршка на здруженија на граѓани 
донесена од Советот на општина 
Чешиново-Облешево, а врз основа 

на доставена Апликација по објавен 
Јавен повик за финансирање на 
проекти на Невладини 
Организации. 

 
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Градоначалникот на општина 
Чешиново – Облешево се грижи и 

го обезбедува спроведувањето на 

оваа Програма. 

Оваа Програма влегува во сила 

со денот на нејзино донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1998/1              Совет на општина 
24.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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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 еднократна 

финансиска помош на Наталија 

Николова од Чифлик 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Наталија Николова од Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-2020/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Наталија Николова од 

Чифлик 

 

Член 1 

 На Наталија Николова од село 

Чифлик со ЕМБГ 0608983495034, со 

постојано место на живеење  во 

Чифлик   ул. Маршал Тито  бб  и се 

одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 
денари (три илјади денари) како 
помош за лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 200001723871673 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.07-1999/1              Совет на општина 
24.11.2014 год.        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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Милош 

Гичов од Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Милош Гичов од Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 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.08-2023/1      Општина Чешиново-Облешево 

25.11.2014год.           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.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 година 

донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Милош Гичов од 
Облешево 

Член 1 

 На Милош Гичов од село 

Облешево со ЕМБГ 1607945493009, 

со постојано место на живеење  во 

Облешево  ул. Сремска бб  и се 

одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.500.00 

денари (илјада и петстотини 

денари) како помош за лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057059925377 

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.07-2003/1              Совет на општина 
25.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

октомври 2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 

работа на пазарот во Облешево за 

месец октомври 2014 година, што 
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Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 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.08-2022/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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 17.11.2014 година, 
донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 
Информацијата за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
октомври 2014 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 

месец октомври 2014 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.07-2005/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за состојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец октомври 2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата со уличното осветлување 
на територија на општината за 
месец октомври 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-2012/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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 17.11.2014 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец октомври 2014 година 

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

состојбата со уличното осветлување 

на територија на општината за 

месец октомври 2014 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.07-2004/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 парична награда 

за прогласување на ученик на 
генерација во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

парична награда за прогласување 

на ученик на генерација во ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 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.08-2024/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 година 
ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За парична награда за 

прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево 

 

Член 1 

 Се одобрува парична награда 

од 3.000,00 денари (три илјади 
денари) на Елена Ѓоргиева од 

Облешево ученичка во 8  

одделение прогласена за ученик на 
генерацијата во ОУ „Климент 

Охридски“ Соколарци. 
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Член 2 

Средствата да се исплатат на 

сметка на нејзиниот татко Бранко 

Ѓоргиев ЕМБГ 01004962493009 с-ка 

380976851000112-Прокредит 

банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-2006/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 
Оперативниот план за ученички 

екскурзии за учебната 

2014/2015 година на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Оперативниот план 

за ученички екскурзии за учебната 

2014/2015 година на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 17.11.2014 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.08-2027/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана 
на ден 17.11.2014 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Оперативниот 
план за ученички екскурзии за 
учебната 2014/2015 година на 

ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево 

 

Член 1 
Се усвојува писмениот 

Оперативен план за ученички 

екскурзии за учебната 2014/2015 
година на ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево. 

 

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.07-2009/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 Оперативниот 

план за ученички екскурзии за 
учебната 2014/2015 година на 
ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Оперативниот план 
за ученички екскурзии за учебната 
2014/2015 година на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 
ден 17.11.2014 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.08-2026/1      Општина Чешиново-Облешево 

25.11.2014год.           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.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 

на ден 17.11.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Оперативниот 

план за ученички екскурзии за 
учебната 2014/2015 година на 
ОУ „Страшо Пинџур“Соколарци 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот 
Оперативен план за ученички 
екскурзии за учебната 2014/2015 
година на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-2008/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за измена на 

Одлуката за именување на 

членови на Училишниот Одбор 

на Основното Училиште „Страшо 

Пинџур“ Соколарци бр.07-897/1 

од 22.05.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена на Одлуката за именување 

на членови на Училишниот Одбор 

на Основното Училиште „Страшо 

Пинџур“ Соколарци бр.07-897/1 од 
22.05.2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 
ден 17.11.2014 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.08-2025/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), и врз основа на член 

124 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 
Република Македонија бр.103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 

6/2012, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
100/2012,  24/2013, 41/2014 и 

116/2014),Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.01.2014 година 

ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена на Одлуката за 

именување на членови на 

Училишниот Одбор на 

Основното Училиште „Страшо 

Пинџур“ Соколарци бр.07-897/1 

од 22.05.2013 година 

 
Член 1 

Во член 1 став 1 точка 2 од 
Одлуката за именување на членови 
на Училишниот Одбор на Основното 
Училиште „Страшо Пинџур“ 
Соколарци бр.07-897/1 од 
22.05.2013 година името Далибор 
Ангелов од с.Чешиново се заменува 
со Славе Василев од с.Жиганци. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-2007/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за именување на 

член на Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 

Кочани, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

17.11.2014 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.08-2028/1      Општина Чешиново-Облешево 

25.11.2014год.           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.3/2005) и 

член  100, точка 3 од Законот за 

здравствена заштита ( Службен 

весник на Република Македонија 
бр.43/2012, 145/2012), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
17.11.2014 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

Зa именување на член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 

Член 1 

За член на Управниот Одбор 

во  ЈЗУ„Здравствен дом“ Кочани, 

како претставник од општина 

Чешиново-Облешево се именува 

Тони Ефтимов – дипломиран 

стоматолог од с.Чешиново,  ЕМБГ 

2811977493019, со постојано место 

на живееење во с.Чешиново 

ул.Христијан Карпош бб, поради 

престанување на мандатот на 

претходниот член Ванчо Јорданов. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 
се  објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-2010/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 изнаоѓање на 

техничко решение за решавање 

на проблемот со отпадните води 
на влезот во с.Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
изнаоѓање на техничко решение за 

решавање на проблемот со 

отпадните води на влезот во 

с.Чешиново, што Советот на 
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општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 17.11.2014 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.08-2029/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 
на ден 17.11.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за изнаоѓање на техничко 

решение за решавање на 
проблемот со отпадните води на 

влезот во с.Чешиново 

 

Член 1 

Да се изнајде техничко 

решение за решавање на проблемот 

со отпадните води на влезот во 
с.Чешиново кај конфекцијата РО-

МА текс Чешиново. 

Член 2 
Стручни лица од областа на 

геодезија, архитектура и 

градежништво  да дадат можни 
решенија за преземање на 

градежни зафати за одведување на 

отпадната вода и спречување на 

евентуални поплави. 

 

Член 3 

По изнаоѓање на можните 

решенија да се пристапи кон 

градежните активности. 

 

Член 4 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општината. 

 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.           
                                          
Бр.07-2011/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 дополнување на 

Програмата за изработка на  

Урбанистички Планови (за 

село), Урбанистички Планови 

вон населено место, ЛУПД и 

измени и дополнувања на  
урбанистички планови за 2014 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево бр. 07-

2470/1 од 12.12.2013 година 
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(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр. 

15/2013) 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за  

дополнување на Програмата за 

изработка на  Урбанистички 

Планови (за село), Урбанистички 

Планови вон населено место, ЛУПД 

и измени и дополнувања на  

урбанистички планови за 2014 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево бр. 07-2470/1 

од 12.12.2013 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр. 15/2013), што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-2033/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 година 
ја донесе следната: 

 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за дополнување на Програмата 

за изработка на  Урбанистички 

Планови (за село), 

Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени 

и дополнувања на  

урбанистички планови за 2014 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево бр. 07-

2470/1 од 12.12.2013 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр. 
15/2013) 

 
Член 1 

Програмата за изработка на  
Урбанистички Планови (за село), 
Урбанистички Планови вон 
населено место, ЛУПД и измени и 
дополнувања на  урбанистички 
планови за 2014 год.на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево 
бр. 07-2470/1 од 12.12.2013 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр. 15/2013) 
Точка II  од програмата се 
дополнува со нова поддточка во 
делот на Локална урбанистичка 

планска документација и тоа 
поддточка 2 која гласи: 

„Локална урбанистичка 

планска документација за изградба 
на пречистителна станица за 

фекална канализација за 

с.Кучичино“. 

 

 

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.07-2015/1              Совет на општина 

25.11.2014 год.        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 Заклучокот за прифаќање на 

Иницијативата за отпочнување 
на постапка за донесување на 

Локална Урбанистичка Планска 
Документација 

 
1.Го прогласувам Заклучокот 

за  прифаќање на Иницијативата за 
отпочнување на постапка за 
донесување на Локална 
Урбанистичка Планска 
Документација, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 

ден 17.11.2014 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.08-2030/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

   Врз основа на член 17 а од 

Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република Македонија 

бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 163/13и  

42/14), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 година 

го донесе следниот: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За прифаќање на Иницијативата 
за отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 
Урбанистичка Планска 

Документација 

 
Член 1 

 Се прифаќа иницијативата за 

отпочнување на постапка за 
донесување на Локална 
Урбанистичка Планска 
Документација на КП бр.601/2, КП 
бр.602/2, КП бр.603/2, КП бр.604  
КО Кучичино со намена за изградба 
на пречистителна станица за 
с.Кучичино. 

 

Член 2 

Заклучокот влегува во сила со 

денот на неговото донесување и 

истиот ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-2013/1              Совет на општина 
25.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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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 организирање на 

тематско студиско патување за 

членовите на Советот на 

општина Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

организирање на тематско студиско 
патување за членовите на Советот 
на општина Чешиново-Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-2032/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 

на ден 17.11.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За организирање на тематско 

студиско патување за членовите 

на Советот на општина 

Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Да се организира тематско 

студиско патување за членовите на 

Советот на општина Чешиново-

Облешево и дел од општинската 
администрација, претставници на 
различни одделенија во општината. 
 

Член 2 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево, Програма Совет. 
 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-2012/1              Совет на општина 
25.11.2014 год.        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 набавка на 

службени мобилни телефони за 
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членовите на Советот на 

општина Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

набавка на службени мобилни 

телефони за членовите на Советот 

на општина Чешиново-Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 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.08-2031/1      Општина Чешиново-Облешево 
25.11.2014год.           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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 
на ден 17.11.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за набавка на службени 

мобилни телефони за членовите 

на Советот на општина 
Чешиново-Облешево 

 

Член 1 
Да се избере мобилен 

оператор и да се набават службени 
мобилни телефони за членовите на 

Советот на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 2 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево Програма Совет. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-2014/1              Совет на општина 
25.11.2014 год.        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 пристапување 

кон измена и дополнување на 

Статутот на општина Чешиново-
Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

пристапување кон измена и 

дополнување на Статутот на 

општина Чешиново-Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 17.11.2014 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.08-1994/1      Општина Чешиново-Облешево 

25.11.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 115 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 17.11.2014 година 

ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за пристапување кон измена и 

дополнување на Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

Да се пристапи кон измена и 
дополнување на Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005). 

 
Член 2 

Измените и дополнувањата да 

се однесуваат за формирање на 

Локален младински совет како 

советодавно тело на Советот на 
општина Чешиново-Облешево 

основан заради подобрување на 

положбата и решавање на 

проблемите на младите на 

подрачјето на општина Чешиново-
Облешево. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.           
 

Бр.07-1991/1              Совет на општина 

24.11.2014 год.        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 измена и 
дополнување на Статутот на 

општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево 
бр.3/2005) 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

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

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 17.11.2014 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.08-1995/1      Општина Чешиново-Облешево 

24.11.2014год.           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.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 

на ден 17.11.2014 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
за измена и дополнување на 

Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005) 
 

Член 1 
Во член 26 по алинеа 5 се додава 

алинеа 6 која гласи: 

-Локален младински совет. 
Во член 26 став 2 по точката 

се става запирка и стои „а 
Локалниот младински совет е 
составен од 7 (седум) члена. 

 
Член 2 

По член 32 се додава нов 

член 32а кој гласи: 

„Локалниот младински совет е 

постојано советодавно тело на 

Советот на општината основан 
заради подобрување на положбата 

и решавање на проблемите на 

младите на подрачјето на општин 

Чешиново-Облешево“. 
„Во локалниот младински 

совет можат да бидат бирани  

млади со постојано место на 
живеење на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево со возраст од 

15-30 години“. 

„Локалниот младински совет 

од своите редови избира 

претседател и заменик 

претседател“. 

„Членовите на Локалниот 

младински совет се бираат со 

мандат од 4 (четири) години.“ 

„Право на предлагање на 

кандидати за членови на локалниот 

младински совет имаат Невладини 

организации, Здруженија на млади 

и други регистрирани облици на 
организирање на младит.“ 

„Градоначалникот на 
општината објавува Јавен повик за 
предлагање на кандидати за 
членови на локалниот младински 
совет.“ 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1992/1              Совет на општина 
24.11.2014 год.        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 формирање 

Локален младински совет 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

формирање Локален младински 

совет, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

17.11.2014 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.08-1996/1      Општина Чешиново-Облешево 
24.11.2014год.           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.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана 
на ден 17.11.2014 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за формирање Локален 

младински совет 

 
Член 1 

Да се формира локален 

малдински совет на општина 
Чешиново-Облешево, како 

советодавно тело на Советот на 

општина Чешиново-Облешево 

формиран заради подобрување на 

положбата и решавање на 

проблемите на младите на 

територија на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 2 

Членови на Локалниот 

младински совет можат да бидат 

млади со постојано место на 

живеење на територија на општина 

Чешиново-Облешево. 

Мандатот на членовите на 

Локалниот младински совет да биде 

4 (четири) години. 

 

Член 3 
Локалниот младински Совет 

на општина Чешиново-Облешево да 
брои 7 (седум) члена. 

 
Член 4 

Право да предлагаат членови 
на Локалниот младински совет 
имаат Здруженија на млади, 
ученички совети, студентски совети 

и други регистрирани облици на 
организирање на младите. 

 
Член 5 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево да распише 
јавен повик за избор на членови на 
Локалниот младински совет за 

општина Чешиново-Облешево. 

 

Член 6 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1993/1              Совет на општина 
24.11.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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