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

 

Godina 9 broj 12 
^e{inovo-Oble{evo 

07.11.2013 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 еднократна 
финансиска помош на  Здравко 

Додев од Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
еднократна финансиска помош на  
Здравко Додев од Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.10.2013 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.08-1958/1  Општина Чешиново-Облешево 
05.11.2013год.           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), а во согласност 

со Програмата за социјална заштита 

за 2013 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.13/2012) и Правилникот за начин 
на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/13), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 31.10.2013 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на  Здравко Додев од Облешево 

 
Член 1 

 На Здравко Додев од 
с.Облешево, ЕМБГ 1310957493028 , со 

постојано место на живеење  во 

с.Облешево ул. Сремска   бр.45,  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  на Додев Здравко  с/ка 

200000359192544 Стопанска банка. 

 
 



Стр. 2 br.12                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            07.11.2013god. 

 

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

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-1953/1              Совет на општина 

05.11.2013 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 зимско 

одржување на локалните патни 
правци на територија на општина 

Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Програмата за 

зимско одржување на локалните 

патни правци на територија на 
општина Чешиново-Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.10.2013 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.08-1957/1  Општина Чешиново-Облешево 
05.11.2013год.           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.3/05), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 31.10.2013  

година ја донесе следната: 

 

ПРОГРАМА 

За зимско одржување на 

локалните патни правци  

на територија на општина 

Чешиново-Облешево 
 
 I.Заради непречено одвивање на 
сообраќајот на локалните патишта и 
улици  во општина Чешиново-
Облешево во зимски услови, 
неопходно е донесување Програма за 
зимско одржување на локалните патни 
правци на територија на општината, 
за претстојниот зимски период 

2013/2014 година. 
 Општина Чешиново-Облешево, 
во рамките на Програмата ги опфаќа 
следните локални патни правци чие 
одржување спаѓа во надлежност на 
општината: 
 -Локален пат од магистрален пат 
М5 до с.Уларци 

 -Локален пат од магистрален пат 

М5 до с.Чешиново 
 -Локален пат од магистрален пат 

М5 до с.Кучичино, с.Бурилчево 

-Локален патен правец 
с.Чешиново - Соколарци (Врбица) 

-Локален патен правец 

с.Жиганци до с.Новоселани и 

с.Лепопелци 
-Локален патен правец 

Чешиново-Спанчево 

-Локален пат од магистрален пат 

М5 до с.Чифлик 
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-Локален пат од магистрален 

пат М5 до с.Теранци 

-Локален патен правец 

Облешево-Спанчево 

-Локален патен правец 

Облешево-Бања 

-Локален патен правец Уларци-

Чешиново 

-Улиците во самите населени 

места. 

Патниот правец Бања-

Спанчево-Соколарци-Жиганци е 

регионален пат и зимското 

одржување е под надлежност на 
Македонија пат. 

Алтернативниот патен правец 
Бурилчево-Кучичино-Теранци исто 
така е регионален патен правец и за 
негово зимско одржување се 
надлежни Македонија пат. 

 
II.Активностите кои ќе бидат 

превземани заради непречено, 

безбедно и нормално одвивање на 
сообраќајот се следните: 

-чистење на наноси од снег, 
земја, песок и сл. 

-посипување на патиштата и 
улиците со сол и песок заради 
спречување на појава од 
голомразица и сл. 

-поставување на еластична 

ограда ( браници ) на опасни 

кривини. 

Сите активности ќе бидат 
спроведени периодично - по потреба 

во зависност од временските услови. 

 

III.Општина Чешиново-
Облешево ќе склучи Договор со ЈПКД 

„Облешево„ за зимско одржување. 

За оваа намена во Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево  се 

предвидени средства во износ од 

160.000,оо денари од кои за 

ангажирање на механизација за 

чистење на патиштата и улиците 

100.000,оо денари и 60.000,оо денари 

за обезбедување на сол, песок и сл. 

Трошењето на средствата ќе биде во 

зависност од превземените 

активности. Плаќањето ќе се врши по 

ситуации. 

 
Бр.07-1947/1              Совет на општина 
05.11.2013 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 
Годишната Програма за обука на 

државни службеници за 2014 
година 

 
1.Ја прогласувам Годишната 

Програма за обука на државни 
службеници за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.10.2013 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.08-1956/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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Врз основа на член 24 став 3 и 

4 од Законот за државни службеници 

(Сл.весник на РМ бр..59/00, 112/00, 

34/01, 103/01,43/02, 94/02, 17/03, 

40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 

61/06, 36/07, 161/08, 6/09, 114/09,  

35/10, 167/10, 36/11, 6/12, 24/12, 

15/2013 и 82/2013),  Советот на 

општина Чешиново-Облешево на ден 

31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА  
ЗА ОБУКА НА ДРЖАВНИ 

СЛУЖБЕНИЦИ ЗА 2014 

година 
 

1.ЦЕЛ НА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА ОБУКА НА ДС за 
2014 година 

Годишната програма за обука 
на државните службеници во 

општина Чешиново-Облешево има 

општа цел да обезбеди унифициран, 
системски приод во координацијата, 
планирањето и спроведувањето на 
обуката и стручното усовршување на 
вработените во општинската 
администрација, притоа почитувајки 
ги улогите на сите вклучени страни 

во Националниот систем за 
координација на стручното 

усовршување и обуката на 

државните службеници. 
Годишната програма исто така 

има цел да придонесе во 

остварувањето на стратешките цели 

на органите, дефинирани во нивните 
стратешки планови, да придонесе во 

реализацијата на годишните 

програми за работа на општина 

Чешиново-Облешево, да овозможи 

планирање на финансиски средства 

за обука во рамките на годишниот 

буџет на општината , да помогне во 

развојот на човечките потенцијали во 

администрацијата  и да обезбеди база 

на податоци за стручното 

усовршување на државните 

службеници. 

2.РЕАЛИЗИРАНИ ОБУКИ 

Во општина Чешиново-Облешево 

се вработени вкупно 9 (девет) СДС, а 

согласно Годишната програма за 2012 

година , во општина Чешиново-

Облешево се реализирани следните 

генерички обуки: 
-Област:Управување со човечки 

ресурси 
Тема:Селекција и вработување 
Обуката е спроведена во месец 

октомври на 1 (еден) СДС-Љијанка 
Андонова, Советник за човечки 
ресурси; 

-Област:Управување со 
проектен циклус 

Тема:Дизајнирање на проект-
Социјална инклузија 

Обуката е спроведена во месец 
деќември  на 1 (еден) СДС –Драгица 
Горгиевска , Советник за нормативно-
правни работи . 

-Област:Управување со 
финансии 

Тема:Буџетски циклус 
Обуката е спроведена во месец 

јануари на 1 (еден) СДС-Јане 

Атанасов, Советник Одговорен 

сметководител. 

-Област:Управување со 
финансии  

Тема:Закон за јавни набавки 

Обуката е спроведена во месец 

јуни на 1 (еден) СДС-Љијанка 
Андонова, Советник за управување и 

координирање со човечки ресурси. 
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3.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

ЗА ОБУКА 

 

Приоритетни области за обука 

на државните службеници се: 

ГЕНЕРИЧКИ ОБУКИ: 

-Област: Административно 

работење 

  Тема:Канцелариско работење 

Обука на 1 (еден) САДС 

-Област: IT вештини 

Тема:Софтвер за канцелариско  

работење 

Обука на 1 (еден) САДС 
-Област: Систем на јавна 

администрација и државна служба во 
РМ 

Тема:Управна постапка 
Обука на 2 (двајца) СДС 

-Област: Управување со 
финансии 

Тема:Јавни набавки 
Обука на 1 (еден) СДС 

Тема:Буџетски циклус 
Обука на 1 (еден) СДС 

-Област: Управување со 
човечки ресурси 

Тема:Градење на тимови 
Обука на 1 (еден) СДС 
 

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ ОБУКИ 

-Област: Финансирање 
Тема:Администрирање на 

локални даноци и такси 

Обука на 1 (еден) САДС и 1 (еден) 

СДС 

Тема:Буџет на општината 
Обука на 1 (еден) СДС 

Тема:Внатрешна контрола и 

ревизија 

Обука на 1 (еден) СДС 
Тема:Сметководство 

Обука на 1 (еден) СДС 

Тема:Извори на приходи 

Обука на 1 (еден) СДС 

Тема:Трезорско работење 

Обука на 1 (еден) СДС 

 

Област: ЛЕР 

Тема: Планирање и водење на 

проектен циклус 

Обука на 1 (еден) СДС 

Тема: Логистичка рамка 

Обука на 1 (еден) СДС 

Област: Култура 

Тема:  Програми, планови и 

акти за установите 

Обука на 1 (еден) СДС 
-Област: Урбанистичко 

планирање 
Тема: Просторно и урбанисточко 

планирање  
Обука на 1 (еден) САДС 

Тема: Планови и програми 
Обука на 1 (еден) САДС 

-Област: Заштита на 
животната средина и природата 

Тема: Заштита на животната 
средина 
Обука на 1 (еден) СДС 

Тема: Издавање на БИЕД и 
Елаборати за заштита на животна 
средина 
Обука на 1 (еден) СДС 

Област: Друго 
Тема: Меѓуопштинска соработка 

Обука на 1 (еден) СДС 

Тема: Прекугранична соработка 
Обука на 1 (еден) СДС 

 

4.ОПРАВДАНОСТ/ ПРИЧИНИ 

ЗА ПРЕДВИДЕНИТЕ ОБУКИ 

 Со континуирана обука и 

надградба на човечките ресурси во 

општината , ќе се постигне успешно 

извршување на надлежностите во 

секојдневното работење. 
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 Секојдневното воведување на 

новини во постојаното работење 

побарува и проширување и 

обновување на постоечкото 

познавање на работењето и 

прописите. 

Обуката е секогаш оправдана 

кога е спроведена на вистински 

места, односно на оние вработени 

кои имаат потреба од истата и кои ќе 

ја применат во понатамошното 

работење, ефективно менаџирање на 

државните службеници, развивање 

лидерски способности и менаџирање 
на тимска работа и разрешување на 
конфликти/преговори кои се 
неопходно потребни за оформување 
на ефикасна администрација, а 
резултите ќе се покажат во текот на 
работењето. 

  
5.ФИНАНСИРАЊЕ 

 Од висината на финансиските 

средства за спроведување на 
програмата ќе зависи и бројот на 
обуките што ќе се реализираат. 

За специјализираните обуки 
општината ќе обезбеди средства од 
сопствениот буџет, а ќе се направат 
напори да се добијат средства и од 
тековни проекти и донации. 

За генеричките обуки 

финансиски средства ќе се обезбедат 

од Министерството за информатичко 

општество и администрација. 
 

6.ИЗВОРИ НА ИНФОРМАЦИИ 

 Годишната програма за обука 

на државните службеници во 
општина Чешиново-Облешево за 

2014 год., се заснива на повеќе 

извори на информации. Меѓу нив , 
анализата на потребите од обуки има 

централно значење, а при 

изготвувањето се користени и сите 

релевантни информации кои се 

содржани во стратешките документи 

на Владата на РМ и Министерството за 

информатичко општество и 

администрација, како што се Насоките 

за изработка на годишна програма за 

обука на државните службеници. 

Анализата од потреба од обуки 

беше најдиректен показател за она 

што треба да го научат вработените 

како би ги унапредиле своите знаења 

и вештини. Со овој процес се 

идентификуваа најпотребните, 
односно приоритетните области и теми 
за обука.Анализата на потребите од 
обука се спроведе на сите државни 
службеници во општината.  

Континуираното следење на 
работата на државните службеници 
исто така придонесе за определување 
на категориите на државни 
службеници и областите во кои им се 

потребни дополнителни обуки, како 
би се обезбедил квалитет на услугите 
кои ќе ги извршуваат. 

Во идентификувањето на 
потребите од обука беа користени и 
податоците од спроведеното 
оценување, како и  стручноста, 
работното искуство и способноста што 

ја има државниот службеник, кои се 

неопходни за ефективно и ефикасно 

извршување на работните задачи. 

При изработката на Програмата 
беа користени и активностите, 

работните задачи и дефинираните 

работни цели кои се предвидени во 

стратешките документи за 
извршување на надлежностите на 

општината и колку истите се 

остварливи со моменталните 
капацитети на човечките ресурси, 

односно во кој дел и колку ќе биде 
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потребна надградба на знаењеата и 

вештините на државните службеници 

заради нивно остварување. 

 

7. TАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА 

ОБУКИТЕ 

 Составен дел на Програмата за 

обука на државните службеници во 

општина Чешиново-Облешево за 

2014 година се Табела А и Табела Б, 

во кои се дадени описите на 

Генеричките и Специјализираните 

обуки и целните групи кои ќе бидат 

опфатени со обуките. 
 

Бр.07-1946/1              Совет на општина 

07.10.2013 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 

Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 
период 01.08-30.09.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 
од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.08-

30.09.2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

31.10.2013 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.08-1758/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.10.2013год.           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 31.10.2013 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 

01.08-30.09.2013 година 

 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.08-30.09.2013 

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 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1954/1              Совет на општина 

05.11.2013 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 период 01.01-

30.09.2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за период 
01.01-30.09.2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.10.2013 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.08-1960/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

                                                          

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 4 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 31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 
период 01.01-30.09.2013 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за период 01.01-
30.09.2013 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.07-1955/1              Совет на општина 

05.11.2013 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 сторнирање на 

Одлуката за именување на  член 
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на УО на ЈЗУ Здравен дом Кочани 

бр.07-909/1 од 22.05.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

сторнирање на Одлуката за 

именување на  член на УО на ЈЗУ 

Здравен дом Кочани бр.07-909/1 од 

22.05.2013 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

31.10.2013 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.08-1961/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           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 31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За сторнирање на Одлуката за 

именување на  член на УО на ЈЗУ 
Здравен дом Кочани бр.07-909/1 

од 22.05.2013 година 

 

 

 

Член 1 

 Се сторнира Одлуката за 

именување на член на УО на ЈЗУ 

Здравен дом Кочани бр.07-909/1 од 

22.05.2013 година (Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2013 од 28.05.2013 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.07-1952/1              Совет на општина 
05.11.2013 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 

претставник од општина 

Чешиново-Облешево за  член на 
Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на претставник од 

општина Чешиново-Облешево за  член 

на Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

31.10.2013 година. 



Стр. 10 br.12                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            07.11.2013god. 

 

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

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.08-1962/1  Општина Чешиново-Облешево 
05.11.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член  100, точка 
3 од Законот за здравствена заштита 
( Службен весник на Република 
Македонија бр.43/2012, 145/2012), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 31.10.2013 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

Зa именување на претставник од 

општина Чешиново-Облешево за  
член на Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 
 

Член 1 
Како претставник од општина 

Чешиново-Облешево за член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ Здравен дом 

Кочани се именува лицето Ванчо 
Јорданов од с.Спанчево 

дипл.земјоделски инжинер, со ЕМБГ 

1802963493013  и адреса на 

живеење на ул.Маршал Тито бр.18 
с.Спанчево општина Чешиново-

Облешево. 
 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-1951/1              Совет на општина 

05.11.2013 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 

членови на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 31.10.2013 
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.08-1963/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 96 став 1, 9 

и 11, член 97 и член 98  од Законот за 

заштита на децата (Службен весник на 

Република Македонија бр. 98/2000, 

17/2003, 65/2004, 113/2005, 98/2008, 
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107/2008, 83/2009, 156/2009, 

51/2011 и 157/2011) и член 21, став 

1, точка 28 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 

31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 
Член 1 

 За членови на Управниот Одбор 
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново од 
основачот се именуваат: 
 1.Далибор Ангелов 
 2.Тина Петрова и 
 3.Славе Василев 

  
Член 2 

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

 
Бр.07-1950/1              Совет на општина 

05.11.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 

Одлуката за формирање на 

Комисија за вршење на контрола 

за наплата на пазарна такса на 

пазарот во Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

формирање на Комисија за вршење на 

контрола за наплата на пазарна такса 

на пазарот во Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

31.10.2013 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.08-1964/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           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 31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  формирање на Комисија за 

вршење на контрола за наплата на 

пазарна такса на пазарот во 

Облешево 
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Член 1 

Се формира Комисија која ќе 

врши контрола на наплатата на 

пазарната такса на пазарот во 

с.Облешево, со кој стопанисува ЈПКД 

„Облешево“. 

 

Член 2 

Комисијата ја сочинуваат 

следните членови: 

1.Емил Јосев 

2.Горанчо Трајанов и 

3.Тоше Стојов 

 
Член 3 

 Комисијата Извештајот од 
извршената контрола ќе го достави 
до Советот на општината. 

 
Член 4 

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

гласник на општина Чешиново-
Облешево.        
 
Бр.07-1949/1              Совет на општина 
05.11.2013 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 

Ребалансот на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2013 година 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Ребалансот на Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 

2013 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 31.10.2013 

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.08-1965/1  Општина Чешиново-Облешево 

05.11.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 31, став 1 
точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 4 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 31.10.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Ребалансот на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Ребалансот на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година. 

 Ребалансот е составен дел на 

оваа Одлука.  
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Член 2 

  Одлуката влегува во сила 

со денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1948/1              Совет на општина 
05.11.2013 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 давање на 

Согласност на ЈПКД „Облешево“ 
за оградување на депонијата 

т.н.Буќевски дол 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за оградување на 
депонијата т.н.Буќевски дол, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.10.2013 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.08-1969/1  Општина Чешиново-Облешево 

06.11.2013год.           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 31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност на ЈПКД 

„Облешево“ за оградување на 
депонијата т.н.Буќевски дол 

 
Член 1 

 Се дава Согласност на ЈПКД 
„Облешево“ за оградување на 
депонијата т.н.Буќевски дол, 
лоцирана на КП бр.1930 м.в.Стари 

лозја со површина од 7204м2, 
сопственост 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.07-1967/1              Совет на општина 

06.11.2013 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 раскинување на 

Договор за закуп бр.0307-85/1 од 

28.01.2009 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

раскинување на Договорот за закуп 

бр.0307-85/1 од 28.01.2009 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.10.2013 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.08-1968/1  Општина Чешиново-Облешево 

06.11.2013год.           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 31.10.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За раскинување на Договор за 

закуп бр.0307-85/1 од 28.01.2009 
година 

 

 

 

Член 1 

 Се раскинува Договорот за закуп 

бр. 0307-85/1 од 28.01.2009 година, 

спогодбено-пред истекот на 

договорниот рок, а заклучно со 

30.11.2013 година. 

 Закупецот е должен просторот, 

заклучно со датумот од став 1 на овој 

член, да го испразни и остави во 

состојба во која бил во моментот на 

склучување на Договорот за закуп. 

 Закупецот е должен да ги 

измири сите заостанати закупнини кои 

произлегуваат од Договорот за закуп. 
 

Член 2 
  Одлуката влегува во сила 
со денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.07-1966/1              Совет на општина 

06.11.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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