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

 

Godina 10 broj 1 
^e{inovo-Oble{evo 

13.02.2014 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 Одлуката за  издавање на 
Согласност за издавање на 
Решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 
објект на КП 5553 КО Облешево, 

евидентиран во Имотен лист 
бр.793 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект на КП 5553 КО 

Облешево, евидентиран во Имотен 

лист бр.793, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 31.01.2014 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.08-345/2 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2011, 54/2011, 
155/2012 и 72/2013) а во 

согласност со Правилникот за 
стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко 
планска документација (Службен 
весник на Република Македонија 

бр. 56/2011), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на ден 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект на КП 5553 КО 

Облешево, евидентиран во 

Имотен лист бр.793 
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Член 1 

Се издава Согласност за 

издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект– лоциран на КП 

бр.5553 КО Облешево зграда 2 со 

П=132,27 м2, евидентиран во ИЛ 

бр.793 за КО Облешево на име на 

Митев Стојан од Облешево, затоа 

што објектот не се вклопува во УП и 

не е во согласност со Правилникот 

за уредување на просторот 

(ваквите објекти во рок од 6 години 

треба да се вклопат во УП). 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
донесување и истата ќе се објави 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-271/1              Совет на општина 

06.02.2014 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  преотстапување 

на право на користење на 

деловен простор сопственост на 
општина Чешиново-Облешево 

на ЈПКД „Облешево“, на 
неограничено време 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
преотстапување на право на 

користење на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево на ЈПКД „Облешево“, на 

неограничено време, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-354/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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) 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 31.01.2014 година 

ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За преотстапување на право на 

користење на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на ЈПКД 

„Облешево“, на неограничено 
време 

 

Член 1 

 Се преотстапува право на 

користење на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево (објект канцеларии со п= 
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61м2 и настрешница со п=139м2, со 

дворно место, лоциран на КП 5443 

КО Облешево заведен во ИЛ 53 за 

КО Облешево) на ЈПКД „Облешево“, 

на неограничено време. 

 

Член 2 

 Деловниот простор се 

отстапува на користење без 

надоместок. 

 

Член 3 

ЈПКД „Облешево“ нема право 

да го оттуѓува деловниот простор 
од член 1 на оваа Одлука, ниту пак 
истиот да го издава под закуп. 

ЈПКД „Облешево“ не смее да 
врши доградба, надградба ниту пак 
било каква промена на објектот без 
претходна Согласност од општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 4 

 Во случај на потреба на 
општина Чешиново-Облешево за 
сторнирање на оваа Одлука, 
општината е должна да го ЈПКД 
„Облешево“ 30 дена претходно за 
да може да го испразни просторот. 
 Сторнирањето на Одлуката ќе 
биде на ист начин како и нејзиното 

донесување, односно со Одлука на 

Совет. 

 

Член 5 
 Општина Чешиново-Облешево 

и ЈПКД „Облешево“ ќе склучат 

посебен Договор за користење на 

просторот. 
 

Член 6 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-272/1              Совет на општина 
07.02.2014 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  еднократна 

финансиска помош на  
Рада Костадинова од 

с.Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Рада Костадинова од с.Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-352/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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-
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Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005),  Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Рада Костадинова од 

с.Облешево 

 

Член 1 

 На Рада Костадинова од 
с.Облешево, со ЕМБГ 
2612943498019, со постојано место 
на живеење  во с.Облешево ул. 
Асном бр.1  и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 1.000.00 денари ( илјада 
денари) како помош за лекување. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 2105016309452 Тутунска 
Банка. 

  
Член 3 

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

општина Чешиново. 

 
Бр.07-326/1              Совет на општина 
10.02.2014 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  еднократна 

финансиска помош на  

Никола Костадинов од 

с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Никола Костадинов од с.Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-353/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 
донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Никола Костадинов од 

с.Облешево 
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Член 1 

 На Никола Костадинов од 

с.Облешево, со ЕМБГ 

1501953493007, со постојано место 

на живеење  во с.Облешево ул. 

Григор Прличев бб,   му се 

одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.000.00 

денари (илјада денари) како помош 

за лекување на неговата сопруга. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057058176467 
Комерцијална Банка. 

  
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе 
се  објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
                                            
Бр.07-322/1              Совет на општина 

11.02.2014 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  трансфер на 

средства до Здружение  
 „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до Здружение 

„Центар за едукација Чешиново-

Облешево“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-350/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 
и 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 ден 
31.01.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до 

Здружение  „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ 

 

Член 1 
 До Здружениетo „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“ да 

се изврши трансфер на 500.000.00 

денари (петстотини  илјади 

денари), за реализација на 
активности на Здружението по 

поднесено Барање за финансирање 

на проекти на Невладини 
организации, а врз основа на 

спроведени активности од страна 
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на Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“. 

 

Член 2 

 Трансферот на средствата ќе 

се изврши врз основа на Договор 

склучен помеѓу Градоначалникот на 

општината и Здружението „Центар 

за едукација Чешиново-Облешево“. 

 

Член 3 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево програма ДО 
Градоначалник. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-327/1              Совет на општина 

10.02.2014 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  трансфер на 

средства до Здружението  Дрен 
с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до 

Здружението Дрен с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-351/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 
и 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 ден 

31.01.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до 

Здружението Дрен од 
с.Спанчево, општина Чешиново-

Облешево 

  

Член 1 
 До Здружениетo Дрен 

с.Спанчево да се изврши трансфер 

на 15.000.00 денари (петнаесет  
илјади денари), за реализација на 

активности на Здружението 

(еколошка акција во селото), по 

поднесено Барање за финансирање 

на проекти на Невладини 
организации, а врз основа на 

спроведени активности од страна 
на Здружението Дрен Спанчево. 
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Член 2 

 Трансферот на средствата ќе 

се изврши врз основа на Договор 

склучен помеѓу Градоначалникот на 

општината и Здружението Дрен 

с.Спанчево. 

 
Бр.07-323/1              Совет на општина 

11.02.2014 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 еднократна 
финансиска помош на Благица 

Јанева од с.Жиганци 
  

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Благица Јанева од с.Жиганци, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-349/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Благица Јанева од 

с.Жиганци 
 

Член 1 
 На Благица Јанева од 
с.Жиганци, со ЕМБГ 
1601978499004, со постојано место 
на живеење  во с.Жиганци ул. Ване 
Златев бб,   и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари ( три 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 240137015732845 Уни 
Банка. 

  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 

 
Бр.07-324/1              Совет на општина 

11.02.2014 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. 
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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 Васе 

Стоименов од с.Теранци 

  

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Васе Стоименов од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-339/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Васе Стоименов од 

с.Теранци 

Член 1 

 На Васе Стоименов од 

с.Теранци, со ЕМБГ 0501968493018, 

со постојано место на живеење  во 

с.Теранци ул. Тодор Ефремов бб,   

му се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.000.00 

денари  (илјада денари) како 

помош за лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 360000027154708 

Поштенска Банка. 
  

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе 
се  објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.07-296/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 еднократна 

финансиска помош на Раде 
Ефремов од с.Уларци 

  

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Раде Ефремов од с.Уларци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-348/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Раде Ефремов од 

с.Уларци 
 

Член 1 

 На Раде Ефремов од с.Уларци, 

со ЕМБГ 2411952493032, со 

постојано место на живеење  во 
с.Уларци ул. Блаже Серафимов бб,   

му 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 200001706742443  
Стопанска Банка. 

 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-297/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 еднократна 

финансиска помош на Сузана 
Митевска од с.Облешево 

  

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Сузана Митевска од с.Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-338/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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.3/2005),  Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Сузана Митевска од 

с.Облешево 
 

Член 1 
 На Сузана Митевска од 
с.Облешево, со ЕМБГ 
2504964495019, со постојано место 
на живеење  во с.Облешево ул. 
Сремска бб,   и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари  (три 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Сузана Митевска. 
  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-295/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 еднократна 

финансиска помош на Мартин 

Николов од с.Кучичино 

  

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Мартин Николов од с.Кучичино, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-337/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 
донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Мартин Николов од 

с.Кучичино 
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Член 1 

 На Мартин Николов од 

с.Кучичино, со ЕМБГ 

1202992493009, со постојано место 

на живеење  во с.Кучичино,   му се 

одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 

денари  (три илјади денари) како 

помош за прво новородено дете на 

територија на општината во 2014 

година. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300087021442032 
Комерцијална банка. 

  
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе 
се  објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.07-294/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 одобрување на 
финансиски средства за 

надомест на патни трошоци за 

превоз на Милена Нисова од 

с.Чифлик до и од Дневниот 

центар за лица со ментална и 
телесна попреченост во Виница 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрување на финансиски 

средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Милена 

Нисова од с.Чифлик до и од 

Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост во 

Виница, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

31.01.2014 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.08-335/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 
средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Милена 

Нисова од с.Чифлик до и од 
Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 

во Виница 
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Член 1 

Се одобруват по 6.000,00 

денари (шест илјади денари) 

месечно во текот на 2014 година за 

превоз на Милена Нисова од 

с.Чифлик до и од Дневниот центар 

за лица со ментална и телесна 

попреченост во Виница. 

Средствата ќе почнат да се 

исплаќаат почнувајки од месец 

јануари 2014 година. 

 

Член 2 

 Средствата да се исплаќаат на 
сметка на нејзиниот татко Зоран 
Нисов од Чифлик ЕМБГ 
1006975493026, 
с/ка210501605282343 Тутунска 
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.07-292/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 материјална 

помош на Трајан Ангелов од 

с.Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош на Трајан 

Ангелов од с.Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-336/1     Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.             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) 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 31.01.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За материјална помош на Трајан 

Ангелов од с.Чешиново 

 
Член 1 

 Се одобрува материјална 

помош во градежни материјали и 

работна рака на Трајан Ангелов од 

с.Чешиново ул.Браќа Ставреви бб 
Чешиново, чија семејна куќа изгоре 

во пожар на ден 26.12.2013 година. 
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Член 2 

 Материјалната помош ќе биде 

наменета за санирање на 

последиците настанати од пожарот. 

 Вредноста на материјалната 

помош дополнително ќе биде 

утврдена по завршување на 

работите. 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                        
                             
Бр.07-293/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 

Програмата за работа на 

Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 

работа на Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-347/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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) 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 31.01.2014 година 
ја донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за 
работа на Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година 

 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за 

работа на Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година, која 

е составен дел на оваа Одлука. 

 
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.07-320/1              Совет на општина 
10.02.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 21, став 1, 

точка 44 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  
31.01.2014 година донесе: 

 

 
П Р О Г Р А М А 

за работа на Комисијата за 
родова рамноправност за 2014 

година 
 
Вовед 

Согласно чл.16 од  Законот за 
еднакви можности на мажите и 
жените (Сл.весник на РМ бр.66/06), 
ЕЛС се должни да ги утврдуваат и 
унапредуваат еднаквите можности 
и да го почитуваат принципот на 
еднакви можности при усвојување 
на мерки и активности кои се 

потребни за воспоставување на 
еднакви можности меѓу половите. 

 

I.Мерки и Активности 

1.Комисијата за родова 

рамноправност-еднакви можности 
ќе соработува со здруженија на 

работодавачите, синдикати, 

невладини организации и 
здруженија на граѓани активни на 

полето на еднакви можности со цел 

да обезбедат предлози и мерки за 
постигнување на целта на Законот. 

2.Насоките и мерките за 

постигнување на целите ќе бидат 

насочени во посебни области на 

општествениот живот пред се во 

областа на вработувањето, 

социјалната сигурност и 

здравствената заштита, 

образованието, семејните односи и 

застапеноста на жените и мажите 

во јавниот живот. 

3.Комисијата со цел да ја 

зголеми родовата рамноправност ќе 

организира   семинари, 

работилници,ќе промовира 
пропаганден материјал и 
информациски кампањи, во 
соработка со женските невладини 
организации на СОЖМ. 

4.Комисијата ќе се заложи за 
отварање на канцеларија со 
одредување на админисатративно 
лице, техничка опрема на 
канцелариите со отварање на СОС 

телефон. 
5.Комисијата ќе ја промовира 

родовата рамноправност на локално 
ниво. 
 6.Охрабрување на жените за 
пријавување на семејното 
насилство, како и насилство за 

време на работа. 
 7.Подигнување на свеста на 

жените за остварување на своите 

права за грижа и зачувување на 
сопственото здравје 

 8.Подобрување на 

информираноста кај младите за 

заштита од несакана бременост и 

инфективни заболувања. 

 9.Подобра информираност на 

членовите на советот за Законот за 

еднакви можности и родова 

рамноправност. 
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 10.Подобра информираност на 

жената за можностите и новините 

во земјоделието (жена фармер). 

 

II.Јавност 

Во врска со предложените 

мерки и активности на Комисијата 

за родова рамноправност, граѓаните 

на општина Чешиново-Облешево ќе 

бидат информирани преку 

средствата за јавно информирање. 

 

III.План за акција 

Комисијата ќе се состанува на 
секои три месеци со цел да се 
направи преглед на спроведените 
активности во периодот што 
изминал, и превземање на мерки за 
наредни активности. 

Комисијата на крајот на 
годината ќе достави финален 
извештај за својата работа до 
Советот на општината. 

 
IV.Буџет 
Работата на Комисијата ќе 

биде финансирана од Буџетот на 
општината и разни општи и тековни 
донации. 

 
Бр.07-319/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 

Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

31.12.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.12.2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-346/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево 

за периодот 01.01-31.12.2013 

година 
 

 
 



Стр. 16 br.1                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            13.02.2014god. 

 

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

Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.12.2013 година кој е 

прилог на оваа Одлука. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-321/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 
Извештајот за работа на  

ЈПКД „Облешево“ за изминатата 

2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за работа 
на ЈПКД „Облешево“ за изминатата 

2013 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-289/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   акедонија бр. 5/2002), 

и член 21, став 1, точка 31 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 31.01.2014 година 
ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 

изминатата 2013 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 
изминатата 2013 година, изготвен 

од страна на директорот на ЈПКД 
„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.07-325/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 усвојување на 

Извештајот за реализација на 

Одлуките донесени од Советот 

на општината за период 

30.09.2013-31.12.2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 
реализација на Одлуките донесени 
од Советот на општината за период 
30.09.2013-31.12.2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-342/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките 

донесени од Советот на 

општината за период 

30.09.2013-31.12.2013 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

реализација на Одлуките донесени 

од Советот на општината за период 
30.09.2013-31.12.2013 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.07-2455/1              Совет на општина 
11.02.2014 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 еднократна 

финансиска помош на 

Организациониот одбор за 

прослава на празникот 

св.Трифун од с.Кучичино 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Организациониот одбор за прослава 

на празникот св.Трифун од 

с.Кучичино, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-343/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Организациониот 

одбор за прослава на празникот 
св.Трифун од с.Кучичино 

 

Член 1 

 На Организациониот Одбор за 

прослава на празникот св.Трифун 
од с.Кучичино, им се одобрува 

еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари  (три 

илјади денари) како помош за 

организација на прославата на 

празникот. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Сане Стојанов од 

с.Кучичино ЕМБГ 1906966493006, 

с/ка 240137000711328 Уни банка. 

  

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-305/1              Совет на општина 
11.02.2014 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 уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево 
за 2013 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 

уличното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 година. 
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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.08-341/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година, 

донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на 

Информацијата за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево 
за 2013 година 

 
I 

1.Се усвојува писмената 
Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

2013 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.07-303/1              Совет на општина 
11.02.2014 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 

Извештајот за работа на 

пазарот во Облешево за 

изминатата 2013 година  

 
1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Извештајот за 

работа на пазарот во Облешево за 
изминатата 2013 година , што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-340/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година, 
донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
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За усвојување на Извештајот за 

работа на пазарот во Облешево 

за изминатата 2013 година  

 

I 

1.Се усвојува писмениот 

Извештај работа на пазарот во 

Облешево за изминатата 2013 

година, изготвен 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.07-302/1              Совет на општина 
11.02.2014 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 финансиска 

помош на семејството на 

Даниел Костов од с.Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

финансиска помош на семејството 

на Даниел Костов од с.Спанчево, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-330/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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 31.01.2014 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За финансиска помош на 

семејството на Даниел Костов 
од с.Спанчево 

 
Член 1 

 Се одобрува финансиска 
помош на семејството на Даниел 
Костов од с.Спанчево, сега покоен, 
за покривање на трошоци за 

погребални услуги. 
 Финансиската помош се 

одобрува од причини што се работи 

за социјално загрозено семејство. 

 

Член 2 

Средствата одобрени како 

финансиска помош директно ќе 
бидат исплатени на добавувачите, 

по пристигнати фактури за 

извршена услуга. 

Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
Член 3 
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 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-287/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 

Програмата за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2014 

година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за 
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.01.2014 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.08-331/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 

 Врз основа на член 116 став 1 

алинеа 2 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија бр.23/13) 

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 
31.01.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Програмата за 
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, за 2014 година 
Член 1 

Се усвојува Програмата за 

работа на Јавната Општинска 
Установа за Деца Детска Градинка 
„Ѕвездички“ Чешиново, општина 
Чешиново-Облешево, за 2014 
година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-288/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Годишниот план за јавни 

набавки на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, за 2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот план за 

јавни набавки на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, за 2014 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
31.01.2014 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.08-332/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

     
Врз основа на член 116 став 1 

алинеа 11 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 
Република Македонија бр.23/13) 

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 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О Д Л У К А 

За усвојување на Годишниот 

план за јавни набавки на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново 

 

Член1 

Се усвојување Годишниот 

план за јавни набавки на Јавната 

Општинска Установа за Деца Детска 

Градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево, за 
2014 година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-289/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 

Полугодишниот Извештај за 
работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 

Извештај за работа на ОУ „Страшо 
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Пинџур“ Соколарци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-2461/1 Општина Чешиново-Облешево 
11.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 126, став 
1 алинеа 2 од Законот за основно 
образование (Службен весник на 
Република Македонија бр.138/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 
6/2011, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 
100/2012 и 24/2013), 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 31.01.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на 

Полугодишниот Извештај за 

работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци 

 

Член 1 

 Се усвојува Полугодишниот 

Извештај за работа 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.07-333/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 
Полугодишниот Извештај за 

работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Полугодишниот 
Извештај за работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-334/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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 Врз основа на член 126, став 

1 алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 

Република Македонија бр.138/2008, 

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

6/2011, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 

100/2012 и 24/2013), 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 31.01.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на 

Полугодишниот Извештај за 
работа на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 
 

Член 1 
 Се усвојува Полугодишниот 
Извештај за работа ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.         
 
Бр.07-291/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 издавање на 

Согласност за издавање на 

Решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект на КП 5417 КО Облешево, 

евидентиран во Имотен лист 

бр.1141 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект на КП 5417 КО 
Облешево, евидентиран во Имотен 
лист бр.1141, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 

ден 31.01.2014 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.08-328/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           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.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 
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155/2012 и 72/2013) а во 

согласност со Правилникот за 

стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација (Службен 

весник на Република Македонија 

бр. 56/2011), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на ден 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект на КП 5417 КО 

Облешево, евидентиран во 
Имотен лист бр.1141 

 
Член 1 

Се издава Согласност за 
издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 

бесправен објект– лоциран на КП 
бр.5417 КО Облешево зграда 6 со 
П=11,14 м2, евидентиран во ИЛ 
бр.1141 за КО Облешево на име на 
Стојка Стојанова од Карбинци, 
затоа што објектот не се вклопува 
во УП и не е во согласност со 
Правилникот за уредување на 

просторот (ваквите објекти во рок 

од 6 години треба да се вклопат во 

УП). 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

донесување и истата ќе се објави 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-275/1              Совет на општина 
11.02.2014 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 издавање на 

Согласност за издавање на 

Решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект на КП 5417 КО Облешево 
зграда 3,  евидентиран во 

Имотен лист бр.1141 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект на КП 5417 КО 
Облешево зграда 3, евидентиран во 

Имотен лист бр.1141, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 
ден 31.01.2014 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.08-328/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           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.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 
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бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012 и 72/2013) а во 

согласност со Правилникот за 

стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација (Службен 

весник на Република Македонија 

бр. 56/2011), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на ден 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект на КП 5417 КО 

Облешево зграда 3, 
евидентиран во Имотен лист 

бр.1141 

 
Член 1 

Се издава Согласност за 
издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 
бесправен објект– лоциран на КП 
бр.5417 КО Облешево зграда 3 со 
П=19,91 м2, евидентиран во ИЛ 

бр.1141 за КО Облешево на име на 

Стојка Стојанова од Карбинци, 

затоа што објектот не се вклопува 

во УП и не е во согласност со 
Правилникот за уредување на 

просторот (ваквите објекти во рок 

од 6 години треба да се вклопат во 

УП). 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 

донесување и истата ќе се објави 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-274/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 

Извештајот од извршениот 
попис на основните средства и 
ситен инвентар сопственост на 
општина Чешиново-Облешево 

за 2013 година  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот од 
извршениот попис на основните 
средства и ситен инвентар 
сопственост на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година , што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-329/1 Општина Чешиново-Облешево 

10.02.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36 став 1 

и 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 ден 

31.01.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот од 
извршениот попис на основните 

средства и ситен инвентар 
сопственост на општина 

Чешиново-Облешево за 2013 
година  

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот од 

извршениот годишен попис на 
основните средства и ситниот 
инвентар сопственост на  општина 
Чешиново-Облешево со состојба на 
ден 31.12.2013 година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-285/1              Совет на општина 

10.02.2014 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 санирање на 

реквизити во детско игралиште 

во с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

санирање на реквизити во детско 

игралиште во с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.01.2014 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.08-2461/1 Општина Чешиново-Облешево 

11.02.2014год.           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 31.01.2014 година 
ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За санирање на реквизити во 

детско игралиште во с.Спанчево 
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Член 1 

 Да се санираат оштетените 

реквизити во детското игралиште 

во с.Спанчево. 

 Средствата се обезбедени 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.07-286/1              Совет на општина 
10.02.2014 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 
Програмата за работа на ЈПКД 

„Облешево“ за 2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 2014 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

31.01.2014 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.08-344/1 Општина Чешиново-Облешево 
10.02.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 

и 6 од  Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр. 5/2002)  

и член  21, став 1, точка 29 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на ден 
31.01.2014 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Програмата за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 

2014 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Програмата за 
работа на ЈПКД „Облешево“ за 2014 
година, изготвена од страна на 
директорот на ЈПКД „Облешево“ а 
усвоена од страна на УО на ЈПКД 

„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.07-318/1              Совет на општина 
10.02.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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