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

 

Godina 9 broj 13 
^e{inovo-Oble{evo 

21.11.2013 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  Васка 

Заова од с.Чифлик 
 

1.Ја прогласувам Одлуката  за 
еднократна финансиска помош на  
Васка Заова од с.Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.11.2013 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.08-2046/1  Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2013год.           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 13.11.2013 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на  Васка Заова од Чифлик 

 
Член 1 

 На Васка Заова од с.Чифлик, 
ЕМБГ 3108961498003 , со постојано 

место на живеење  во с.Чифлик ул. 

Васил Главинов бб,  и се одобрува 

еднократна парична помош во висина 

од 3.000.00 денари (три илјади 

денари) како помош за лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 200001723940058 Стопанска 
банка. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-2044/1              Совет на општина 

21.11.2013 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 
13.11.2013 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.08-2045/1  Општина Чешиново-Облешево 
21.11.2013год.           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 13.11.2013 

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.  
 

Член 2 
 Одлуката за Ребаланс на Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево 
бр.07-1948/1 од 05.11.2013 година се 
сторнира и истата не произведува 

никакво правно дејство. 
 

Член 3 

  Одлуката влегува во сила 
со денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.         
 
 
Бр.07-2043/1              Совет на општина 
21.11.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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