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

 

Godina 11 broj 1 
^e{inovo-Oble{evo 

04.02.2015 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

декември 2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец декември 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-260/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 28.01.2015 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за работа на пазарот во 

Облешево за месец декември 
2014 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец декември 2015 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.07-243/1              Совет на општина 
04.02.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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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 

општината за месец декември 

2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
уличното осветлување на територија 
на општината за месец декември 
2014 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-259/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 28.01.2015 година, 

донесе: 

 

 

  

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец декември 2014 година 

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

уличното осветлување на територија 

на општината за месец декември 

2015 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.07-242/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 изградба, 

реконструкција и одржување на 
локалните патишта и улици на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 

година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

изградба, реконструкција и 

одржување на локалните патишта и 

улици на територија на општина 



Стр. 3 br.1                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            04.02.2015god. 

 

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

Чешиново-Облешево за 2015 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-258/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 21, став 1, 
точка 12 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 
28.01.2015  година донесе: 

 

ПРОГРАМА 
За изградба, реконструкција и 

одржување на локалните 
патишта и улици на територија 

на општина Чешиново-Облешево 
за 2015 година 

 

 ВОВЕД: 
 Со оваа Програма се 

утврдуваат изворите на средствата 

за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните 

патишта и улици во 2015 година, 
нивниот распоред и начин на 

користење како и и обемот на 

работите. 

Висината на средствата за 

изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните 

патишта и улици, се утврдуваат во 

износ од 25.973.000,00  денари и тоа 

од следните извори на приходи: 

1. Трансфери од владини 

институции, и тоа од: 

1.1. Јавно претпријатие за 

државни патишта, наменети за 

изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните 

патишта и улици; 

 1.2.  Биро за регионален 

развој; 

2. Надоместок за уредување на 

градежно земјиште 
(комуналии);  

3. Комунални такси;  
4. Приход од продажба на 

градежно земјиште 
сопственост на РМ. 

5. ЕУ/ИПА грант за рурална 
инфраструктура 

 
Согласно Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), општината е надлежна 
за локалните патишта и улици. 

Средствата кои општината ќе 
ги добие  во текот на 2015 година,  
ќе бидат  распоредени на следниот 
начин - 30% за редовно и 

инвестиционо одржување, 20% за 

зимско одржување и 50% за 
изградба. 

  

I. Активности-

инвестиции за 
изградба 

1.Во зависност од големината 

на  средствата кои секоја година се 

добиваат од  Јавното претпријатие за 

државни патишта и од други општи и 

тековни донации, предвидени се 

следните активности: 
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-Изградба на Локален пат 

Кучичино-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 

Чешиново-Чифлик 

-Изградба на Локален пат 

Спанчево-Чифлик 

-Изградба на локален пат 

с.Теранци-с.Кучичино 

-Изградба на локален пат 

с.Жиганци-с.Чешиново 

-Изградба на локален пат 

с.Уларци-с.Соколарци 

-Изградба на локален пат 

с.Соколарци-с.Врбица 
-Изградба на локален пат 

с.Жиганци-с.Уларци 
-Реконструкција на локален пат 

Облешево-Спанчево 
-Изградба на улици во сите 

населени места во општината 
-Реконструкција на локален пат 

Чешиново-Спанчево 
 Изградбата и одржувањето на 

локалните патни правци и улиците 
во самите населени места, ќе биде 
во зависност од средствата кои ќе 
бидат добиени по основ на разни 
донации.  

3. Средства за изградба на 
локалните патни правци ќе се 
побараат и од Центарот за развој на 

источниот плански регион. 

 

II. Тековни Активности 
Дел од средствата ќе бидат 

наменети и за: 

А)Земјени работи на локални 

патишта ; 
Б)Посипување на улици; 

В)Поправање на ударни дупки; 

Г)Останати активности: 

-Набавка и поставување на 

сообраќајни знаци; 

-Зимско одржување; 

-Решавање на тековни 

проблеми. 

 

III. Финансиски дел 
Приходи: 

Инвестиции од  Јавното претпријатие 

за државни патишта 

......................................................

................3.500.000,оо ден 

Центар за развој на плански 

регион..................2.000.000,оо ден 

Биро за регионален 

развој................................1.900.00

0,00ден 
Буџет на општина Чешиново-

Облешево.............8.573.000,оо ден 
Други општи и тековни 
донации.......................2.000.000,оо 
ден 
ЕУ/ИПА грант за рурална 
инфраструктура........8.000.000,00 
ден 

    ВКУПНО:      25.973.000,00 ден.                  

 
IV.Преодни и завршни 

одредби 
Динамиката на реализација на 

Програмата ќе биде во зависност од 
приловот на средствата. 

 
Бр.07-236/1              Совет на општина 
04.02.2015 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 усвојување на 

Извештајот за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 

период 01.10-31.12.2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.10-

31.12.2014 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-262/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 28.01.2015 година ја донесе 

следната: 

 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 

01.10-31.12.2014 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.10-

31.12.2014 година, изготвен од 

страна на Градоначалникот на 
општината. 

 
Член 2 

Одлуките донесени од страна 
на Советот на општината а кои во 
претходни Извештаи за извршување 
на Одлуките усвоени од Советот не 
беа реализирани, да имаат 
приоритет при реализацијата. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.    
 
Бр.07-245/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 усвојување на 

Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

31.12.2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.12.2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 28.01.2015 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.08-261/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 

28.01.2015 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

периодот 01.01-31.12.2014 

година 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.12.2014 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.07-244/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 
Годишниот Извештај за јавни 

набавки во 2015 година на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за јавни набавки во 2015 година на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-257/1      Општина Чешиново-Облешево 

04.02.2015год.           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 28.01.2015 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Годишниот 

Извештај за јавни набавки во 
2015 година на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот 
Извештај за јавни набавки во 2015 
година на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-241/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 

Извештајот за реализација на 

Програмата за работа на 

Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 
реализација на Програмата за работа 
на Комисијата за родова 
рамноправност за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 28.01.2015 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.08-256/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.              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 
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ден 28.01.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Извештајот за 

реализација на Програмата за 

работа на Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година 

 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за 

реализација на Програмата за работа 

на Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година, 
изготвен од страна на Комисијата за 
еднакви можност на мажите и 
жените. 

 
Член 2 

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

Облешево.                                                    
 

Бр.07-240/1              Совет на општина 
04.02.2015 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 

Одлуката за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година бр. 07-

2344/1 од 26.12.2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 година 

бр. 07-2344/1 од 26.12.2014 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-254/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36 став 1 

точка 2 од Законот за локална 
самоупрва (Службен весник на 
Република македонија бр.5/2002), 

член 23 став 5 од Законот за 
финансирање на единиците на 
локалната самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија 
бр.61/2004 и 96/2004) и член 36 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 28.01.2015 година ја 

донесе следната: 
 

О Д Л У К А 

За дополнување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2015 година бр. 07-2344/1 од 

26.12.2014 година 
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Член 1 

Во член 9 по став 3 од 

Одлуката за извршување на Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 

2015 година бр. 07-2344/1 од 

26.12.2014 година (Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево бр. 

13/2014) се додава нов став 4 кој 

гласи: 

„Вредноста на бодот на 

вработените со статус на државни 

службеници изнесува 76,8 денари.“ 

Став 4 преминува во став 5. 

 
Член 2 

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

 
Бр.07-239/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 
2014 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот од 

извршениот попис на основните 

средства и ситен инвентар 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-253/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 
28.01.2015 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 2014 

година  

 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот од 

извршениот годишен попис на 
основните средства и ситниот 
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инвентар сопственост на  општина 

Чешиново-Облешево со состојба на 

ден 31.12.2014 година. 

 

Член 2 

Ситниот инвентар опишан во 

точка 3 од Извештајот на 

Централната Комисија да се отпише.  

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-238/1              Совет на општина 

04.02.2015 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  работа на 

Комисијата за родова 
рамноправност за 2015 година 

 

1.Ја прогласувам Програмата 
за  работа на Комисијата за родова 

рамноправност за 2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 28.01.2015 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.08-255/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

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  
28.01.2015 година донесе: 

 
 

П Р О Г Р А М А 
за работа на Комисијата за 

родова рамноправност за 2015         
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 
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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. 

 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. 

За работата на Комисијата Во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2015 година се 

предвидени 10.000,00 денари. 

 
Бр.07-237/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 

Локалниот Акционен План за 

родова рамноправност 

2015/2016 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Локалниот Акционен 

План за родова рамноправност 

2015/2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-263/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 28.01.2015 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Локалниот 
Акционен План за родова 

рамноправност 2015/2016 

година 

 

Член 1 

Се усвојува Локалниот 

Акционен План за родова 

рамноправност 2015/2016 година, 

изготвен од страна на Комисијата за 

еднакви можност на мажите и 

жените. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.            
 
Бр.07-246/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 именување на 

лице за пружање на бесплатна 

правна помош од областа на 

семејното насилство 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на лице за пружање на 

бесплатна правна помош од областа 
на семејното насилство, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-252/1      Општина Чешиново-Облешево 

04.02.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

                                     
Врз основа на член 25  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 13.05.2013 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на лице за 
пружање на бесплатна правна 

помош од областа на семејното 
насилство 

 
Член 1 

 Се именува Љијанка Андонова-
државен службеник во општина 
Чешиново-Облешево за лице кое ќе 
пружа бесплатна правна помош од 

областа на семејносто насилство за 

жителите на општина Чешиново-
Облешево. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-247/1              Совет на општина 
04.02.2015 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 

Информацијата околу поплавите 

и преземање на конкретни мерки 

за спречување на евентуални 

штети 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Информацијата околу 
поплавите и преземање на 
конкретни мерки за спречување на 
евентуални штети, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-251/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 
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ден 28.01.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Информацијата 

околу поплавите и преземање на 

конкретни мерки за спречување 

на евентуални штети 

 

Член 1 

Се усвојува Информацијата 

околу поплавите и преземање на 

конкретни мерки за спречување на 

евентуални штети. 
 

Член 2 
Граѓаните самоницијативно да 

преземат активности околу 
ископување на затрупаните јазови 
околу нивните дворни места. 

 
Член 3 

Месните Заедници да изготват 

предлози околу изготвување на 
Акциски план за чистење на 
каналите, затрупаните јазови и 
вадите. 

 Акцискиот план да се достави 
до Министерството за животна 
средина. 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-248/1              Совет на општина 

04.02.2015 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 еднострано 

раскинување на Договорот за 

закуп со Бобан Стојов од 

с.Спанчево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднострано раскинување на 
Договорот за закуп со Бобан Стојов 
од с.Спанчево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
28.01.2015 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.08-250/1      Општина Чешиново-Облешево 
04.02.2015год.           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 
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ден 28.01.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

за еднострано раскинување на 

Договорот за закуп со Бобан 

Стојов од с.Спанчево 

 

Член 1 

Се раскинува Договорот за 

закуп бр.03-1167/1 од 16.07.2014 

година со Бобан Стојов од село 

Спанчево, на негово Барање. 

 
Член 2 

Закупнината да ја измири 
заклучно со 31.01.2015 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.07-249/1              Совет на општина 
04.02.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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