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

Godina 11 broj 13 
^e{inovo-Oble{evo 

16.12.2015 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 

за работа на Советот на  општина 

Чешиново-Облешево 
за 2016 година 

1.Ја прогласувам Одлуката за

работа на Советот на  општина 
Чешиново-Облешево за 2016 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 15.12.2015 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.  

Врз основа на член 21, став 1, 
точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 
15.12.2015 година ја донесе 
следната: 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на  општина 

Чешиново-Облешево 
за 2016 година 

1.Извештај за работа на ЈПКД
Облешево за изминатата 2015 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:Јануари 
2.Програма за работа на ЈПКД

Облешево за тековната 2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:Јануари 

3.Извештај за работа на 

пазарот во Облешево за изминатата 

2015 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
Рок на разгледување:Јануари 

4.Извештај за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево  за период јануари-
декември 2015 

Изготвувач: Овластен 

сметководител  

Рок на разгледување: Јануари 
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5.Програма за работа на 

Комисијата за родова рамноправност 

Изготвувач:Комисија за родова 
рамноправност 

 Рок на разгледување: Јануари 
 6.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

изминатата 2015 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Јануари 

 7.Извештај за извршување на 
Одлуките донесени од Советот на 

општината за период октомври-

декември 2015 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Јануари 
8.Програма за изградба и 

одржување на локалните патишта и 
улици во општина Чешиново-
Облешево за 2016 година 

Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 

 Рок на разгледување: Јануари 
 9.Програма за одржување на 
паркови и зеленила во општината за 

2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Февруари 
 10.Програма за одржување на 

селските гробишта 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Февруари 

 11.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

јануари 2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Февруари 

12.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец јануари 2016 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Февруари 

 13.Завршна сметка на Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 

2015 година  
Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

 Рок на разгледување:Март 
 11.Завршна сметка на ЈПКД 

Облешево за 2015  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Март 

 14.Информација за извршени 

припреми за реализација на планот 
за наводнување за 2016  година 

Изготвувач:Водни заедници – 
Водостопанство Брегалница 

 Рок на разгледување:Март 
 15.Информација за извршени 
припреми за планот за сеидба 

Изготвувач: Министерство за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство п.е.Кочани 

 Рок на разгледување:Март 
 16.Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

февруари 2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Март 
17.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец февруари 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Март 

 18.Информација за локалните 
водоводи и водоснабдувањето во 

општината  

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Април 

 19.Информација за 

канализационата мрежа во 

општината 
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Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Април 

 20.Информација за издадени 
деловни простории под закуп, 

сопственост на општината 
Изготвувач:Одбор за 

комунални дејности 

 Рок на разгледување:Април 

 21.Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец март 

2016 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Април 

 22.Извештај за извршување на 

Буџетот за период јануари-март 2016 
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

 Рок на разгледување:Април 
23.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец март 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Април 
24.Извештај за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 

општината за период јануари-март 
2016 

Изготвувач: Градоначалникот 
Рок на разгледување: Април 

 25.Информација за состојбата 
со наводнувањето во општина 

Чешиново-Облешево за пролетната 

сеидба 

Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани 

 Рок на разгледување:Мај 

 26.План и Програма за 
одржување на Илинденски Спортски 

Игри Чешиново 2016 година 

Изготвувач:Комисија за 

општествени дејности 

 Рок на разгледување:Мај 

 27.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец април 
2015 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Мај 

28.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец април 2016 година 

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Мај 
 29.Информација за плаќање на 

граѓаните кои изградиле диви градби 

а чии објекти се вклопуваат во 
урбанистичкиот план или градежната 

зона, за плаќање на комуналии и 
обезбедување на техничка 

документација  
Изготвувач:Одделение за 

урбанизам 

 Рок на разгледување:Јуни 
 30.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец мај 

2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Јуни 

 31.Информација за состојбата 
со патната мрежа на територија на 

општината 
Изготвувач:МВР-УВР Кочани 

 Рок на разгледување:Јуни 
 32.Информација за 

завршување на учебната година во 

Основните Училишта 

Изготвувач:ОУ Климент 

Охридски, Облешево и ОУ Страшо 
Пинџур, Соколарци 

 Рок на разгледување:Јуни 

33.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец мај 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 



Стр. 4 br.12                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            09.12.2015god. 

 

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

 Рок на разгледување: Јуни 

34.Извештај за извршување на 

Буџетот за период јануари-јуни2016 
Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

 Рок на разгледување:Јули 

35.Периодичен извештај за 

работа на Градоначалникот 
Изготвувач:Градоначалникот  

Рок на разгледување:Јули 

36. Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец јуни  

2016 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Јули 

37.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јуни 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Јули 
38.Извештај за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 

општината за период април-јуни 
2016 

Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: Јули 
 39.Извештај за Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2016 
Изготвувач: Комисија за 

општествени дејности 
 Рок на разгледување:Август 

 40.План и Програма за 

прослава на празникот на 

општината, 21ви Септември  

 Изготвувач: Комисија за 
празници и манифестации 

 Рок на разгледување:Август 

 41.Информација за 
извршување на жетвата и откупот на 

стрни жита од родот 2016 година 

Изготвувач:Министерство за 

земјоделство, шумарство и 

водостопанство, п.е.Кочани  
Рок на разгледување:Август 

42. Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец јули 

2016 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Август 
43.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец јули 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Август 
 44.Информација за 

подготовките и извршувањето на 
есенската сеидба 

Изготвувач:Министерство за 
земјоделство, шумарство и 
водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на 
разгледување:Септември 

45.Информација за почетокот 

на учебната година во  основното 
образование во општина Чешиново-
Облешево 

Изготвувач:ОУ Климент 
Охридски, Облешево и ОУ Страшо 

Пинџур, Соколарци 
 Рок на разгледување: 

Септември 
46.Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец  

август 2016 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Септември 

47.Информација за уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец август 2016 година  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
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 Рок на разгледување: 

Септември 

48. Информација за работа на 
пазарот во Облешево за месец  

септември 2016 година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Октомври 

49.Извештај за извршување на 

Буџетот за период јануари-
септември 2016 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

 Рок на разгледување:Октомври 

50.Програма за зимско 
одржување на локалните патни 

правци во општината 
Изготвувач:Комисија за 

урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина  

Рок на разгледување:Октомври 

51.Информација за уличното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец септември 2016  
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Октомври 
52.Извештај за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 
општината за период јули-септември 

2016 
Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: 

Октомври 

 53.Информација за 

извршување на оризовата жетва и 
откупот на оризовата арпа од родот 

2016 година 

 Изготвувач:Министерство за 
земјоделство, шумарство и 

водостопанство, п.е.Кочани  

Рок на разгледување:Ноември 

54. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец  

октомври 2015  година 
Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување:Ноември 
55.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец октомври 2016 година  
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Ноември 

56.Разгледување на годишен 
план за наводнување на 

земјоделското земјиште во општина 

Чешиново-Облешево 
Изготвувач:Водни Заедници, 

Водостопанство Брегалница 
 Рок на разгледување:Декември 

57.Програма за уредување на 
градежно земјиште во општина 
Чешиново-Облешево за 2017 година 

 Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 

 Рок на разгледување:Декември 
 58.Програма за јавно 
осветлување за 2017 

Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 
 Рок на разгледување:Декември 

59.Буџет на општина 
Чешиново-Облешево за 2017 година 

Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување:Декември 
 60.Одлука за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување:Декември 
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61.Одлука за благајнички 

максимум за 2017 година 

Изготвувач:Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување:Декември 

 62.Програма за работа на 

Советот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
Изготвувач:Комисија за 

изготвување на Програма за работа 

на Советот 
Рок на разгледување:Декември 

 63.Информација за наплата на 

даноците во општина Чешиново-
Облешево за 2017 година 

Изготвувач:Одделение за 
даноци 

Рок на разгледување:Декември 
64.Извештај за работа на 

Советот на општината 

Изготвувач:Претседател на 
Советот 

Рок на разгледување:Декември 

 65.Годишен извештај за работа 
на Градоначалникот на општината 

Изготвувач:Градоначалник  

Рок на разгледување:Декември 
66. Информација за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
ноември 2016 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Декември 

67.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец ноември 2016 година 
Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Декември 
 68.Програма за социјална 

заштита за 2017 година 

 Изготвувач: Комисија за 

општествени дејности 

 Рок на разгледување:Декември 

 69. Програма за изработка на  

Урбанистички Планови (за село), 
Урбанистички Планови вон населено 

место, ЛУПД и измени и 
дополнувања на  урбанистички 

планови за 2017 год.на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево 

Изготвувач: Комисија за 
урбанизам 

 Рок на разгледување:Декември 

 70.Програма за одржување на 
јавната чистота на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 
Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 
 Рок на разгледување:Декември 

 71.Програма за управување со 
отпад за 2017 година 
Изготвувач: Комисија за урбанизам 

 Рок на разгледување:Декември 
 

 


