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

 

Godina 9 broj 14 
^e{inovo-Oble{evo 

13.12.2013 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 давање на 
Согласност на Правилниот за 

внатрешна организација и 
систематизација на работата и 

работните места во ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Правилниот 
за внатрешна организација и 

систематизација на работата и 

работните места во ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.08-2179/1 Општина Чешиново-Облешево 

06.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 116 став 

1 алинеа 8 од Законот за заштита 
на децата (Службен весник на 
Република Македонија 
бр.23/2013), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност на 
Правилниот за внатрешна 

организација и 
систематизација на работата и 

работните места во ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново 

 

Член 1 
Се дава согласност на 

Правилниот за внатрешна 

организација и систематизација 
на работата и работните места во 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново. 
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Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-2174/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 избор на член на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од установата 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
избор на член на Управниот Одбор на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од установата, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 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.08-2178/1 Општина Чешиново-Облешево 

06.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 114 

точка 16 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија 

бр.23/2013), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  избор на член на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од установата 
 

Член 1 
Моника Накова се избира за 

член на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
како претставник од установата. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-2175/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 

избор на членови на 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
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„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставници од родителите 

 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на членови на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставници од 

родителите, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.08-2177/1 Општина Чешиново-Облешево 

06.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 114 точка 
17 од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2013), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

06.12.2013 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  избор на членови на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 

претставници од родителите 
 

Член 1 

Ивана Минова Богданова и 
Јовче Митков се избираат за членови 

на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, како 
претставници од родителите. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-2173/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 

избор на член на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник од 
Министерството 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за избор на член на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник од 

Министерството, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 06.12.2013 година. 
 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-2176/1 Општина Чешиново-Облешево 
06.12.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 Врз основа на член 114 точка 

18 од Законот за заштита на децата 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2013), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

06.12.2013 година ја донесе 

следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  избор на член на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставник од 

Министерството 
 

Член 1 
Јасмина Данилова се избира за 

член на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, како 
претставник од Министерството. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-2172/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 

еднократна финансиска помош 

на Денис Крстов од Теранци 

1.Ја прогласувам Одлуката 

за еднократна финансиска помош 

на Денис Крстов од Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 
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.08-2285/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           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 06.12.2013 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Денис Крстов од 

Теранци 

 

Член 1 

 На Денис Крстов од с.Теранци, 

ЕМБГ 2210998493007 , со постојано 

место на живеење  во с.Теранци ул. 

Тодор Ефремов   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  на Горанчо Трајанов ЕМБГ 
0102977493002,  с/ка 
380956811600168 Прокредит банка. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.07-2264/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 еднократна 

финансиска помош на Ратка 

Костадинова од Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 

за еднократна финансиска помош 

на Ратка Костадинова од 

Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 06.12.2013 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.08-2284/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Ратка Костадинова 

од Облешево 
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Член 1 

 На Ратка Костадинова од 

с.Облешево, ЕМБГ 1908953498001 , 

со постојано место на живеење  во 

с.Облешево ул. Григор Прличев   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  на нејзиниот сопруг Никола 

Костадинов,  с/ка 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.07-2263/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 еднократна 

финансиска помош на Бранко 
Јаневски од Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Бранко Јаневски од Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 

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.08-2265/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Бранко Јаневски од 

Спанчево 

 
Член 1 

 На Бранко Јаневски од 

с.Спанчево, ЕМБГ 1911973493007, 
со постојано место на живеење  

во с.Спанчево ул. Стефан Ѓоргиев   

бр.180,  му се одобрува 
еднократна парична помош во 



Стр. 7 br.14                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            13.12.2013god. 

 

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

висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 

лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на   

с/ка 210501599695046 Тутунска 

Банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-2044/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 раскинување на 
Договор за закуп бр.0307-133/1 

од 06.02.2009 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

раскинување на Договор за закуп 

бр.0307-133/1 од 06.02.2009 година, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 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.08-2283/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За раскинување на Договор за 

закуп бр.0307-133/1 од 

06.02.2009 година 
 

Член 1 
 Се раскинува Договорот за 
закуп бр. 0307-133/1 од 
06.02.2009 година, спогодбено-

пред истекот на договорниот рок, 
а заклучно со 06.12.2013 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. 
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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.07-2262/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 

Програмата за работа на Советот 
на општина Чешиново-Облешево 

за 2014 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за работа 
на Советот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 06.12.2013 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.08-2282/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           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 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата 
за работа на Советот на 

општина Чешиново-Облешево 
за 2014 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Програмата за 
работа на Советот на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 
година која 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.07-2261/1              Совет на општина 
12.12.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         

 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 
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на ден 06.12.2013 година ја донесе 

следната: 

 

ПРОГРАМА 
за работа на Советот на  општина 

Чешиново-Облешево 

за 2014 година 

 

 1.Извештај за работа на 

ЈПКД Облешево за изминатата 

2013 година 

 Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Јануари 
 2.Програма за работа на 

ЈПКД Облешево за тековната 
2014 година 
 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 
Јануари 
 3.Извештај за работа на 
пазарот во Облешево за 
измитатата 2013 година 

 Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 
Јануари 
 4.Извештај за извршување 
на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево  за период 
јануари-декември 2013 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 
Рок на разгледување: 

Јануари 

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  

Изготвувач: ЈПКД 

Облешево 

 Рок на разгледување: 

Јануари 

 7.Извештај за 

извршување на Одлуките 

донесени од Советот на 

општината за период 

октомври-декември 2013 

Изготвувач: 
Градоначалникот 
Рок на разгледување: 
Јануари 
8.Програма за изградба и 

одржување на локалните 
патишта и улици во општина 
Чешиново-Облешево 

Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 

заштита на животната средина 
 Рок на разгледување: 
Февруари 
 9.Програма за одржување 
на паркови и зеленила во 
општината 

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 
2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
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 Рок на разгледување: 

Февруари 

12.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Февруари 

 13.Завршна сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2012 година  

Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 
 Рок на разгледување: Март 
 11.Завршна сметка на ЈПКД 
Облешевоза 2013  година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Март 
 14.Информација за 
извршени припреми за 
реализација на планот за 
наводнување за 2014  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 2012 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Март 

17.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево  

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 

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 2014 
година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на 
разгледување:Април 
 22.Извештај за 
извршување на Буџетот за 
период јануари-март 2014 

Изготвувач: Овластен 
сметководител-Советник по 

сметководство 

 Рок на 

разгледување:Април 

23.Информација за 
уличното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД 

Облешево 

 Рок на разгледување: 

Април 
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24.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период јануари-

март 2014 

Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: 

Јануари 

 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 2014 
година 

Изготвувач:Комисија за 
општествени дејности 
 Рок на разгледување:Мај 
 27.Информација за работа 

на пазарот во Облешево за месец 
април 2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:Мај 

28.Информација за уличното 
осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево  

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 2014 

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  

Изготвувач: ЈПКД 
Облешево 
 Рок на разгледување: 
Јуни 

34.Извештај за 
извршување на Буџетот за 
период јануари-јуни2014 

Изготвувач: Овластен 

сметководител-Советник по 
сметководство 

 Рок на разгледување:Јули 

35.Периодичен извештај 

за работа на Градоначалникот 

Изготвувач:Градоначалник
от  

Рок на разгледување:Јули 

36. Информација за 

работа на пазарот во 
Облешево за месец јуни  2014 

година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
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 Рок на разгледување:Јули 

37.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Јули 

38.Извештај за извршување 

на Одлуките донесени од Советот 

на општината за период април-

јуни 2014 

Изготвувач: Градоначалникот 

Рок на разгледување: 

Јануари 

 39.Извештај за Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2014 

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 2013 
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 2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: Август 

43.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево  

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 
2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Септември 
47.Информација за 

уличното осветлување на 
територија на општина 
Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД 
Облешево 

 Рок на разгледување:   

Септември 

48. Информација за 

работа на пазарот во 

Облешево за месец  септември 
2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување: 

Октомври 

49.Извештај за 

извршување на Буџетот за 
период јануари-септември 

2014 
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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  

Изготвувач: ЈПКД Облешево 
 Рок на разгледување:  
Октомври 

52.Извештај за извршување 
на Одлуките донесени од Советот 
на општината за период јули-
септември 2014 

Изготвувач: Градоначалникот 
Рок на разгледување: 
Јануари 

 53.Информација за 
извршување на оризовата жетва 
и откупот на оризовата арпа од 
родот 2014 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 2014 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 
Ноември 

55.Информација за уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево  

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 2015 
година 
 Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина 
 Рок на разгледување: 
Декември 

 58.Програма за јавно 
осветлување за 2015 

Изготвувач:Комисија за 
урбанизам, комунални работи и 
заштита на животната средина 
 Рок на разгледување: 
Декември 

59.Буџет на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 

година 
Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување: 
Декември 

 60.Одлука за извршување 

на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 
година 
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Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување: 

Декември 

61.Одлука за благајнички 

максимум за 2015 година 

Изготвувач:Овластен 

сметководител-Советник по 

сметководство 

Рок на разгледување: 

Декември 

 62.Програма за работа на 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за 2015 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 2014 

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 2013 година 

Изготвувач:ЈПКД Облешево 

 Рок на разгледување: 

Декември 

67.Информација за 

уличното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево  

Изготвувач: ЈПКД 

Облешево 

 Рок на разгледување: 

Декември 

 68.Програма за социјална 

заштита за 2015 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 2015 

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 2015 
година 

Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 

 Рок на разгледување: 
Декември 

 71.Програма за 

управување со отпад за 2015 

година 
Изготвувач: Комисија за 

урбанизам 
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 Рок на разгледување: 

Декември 

 
Бр.07-2243/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 
Програмата за одржување на 

јавната чистота на подрачјето на 
општина Чешиново-Облешево за 

2014 година 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 

одржување на јавната чистота на 
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 06.12.2013 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.08-2280/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата 

за одржување на јавната 

чистота на подрачјето на 
општина Чешиново-Облешево 

за 2014 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за 
одржување на јавната чистота на 
подрачјето на општина Чешиново-
Облешево за 2014 година која 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.07-2260/1              Совет на општина 
12.12.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         
 Врз основа на член 12 од Законот за 
јавна чистота (Службен весник на 
Република Македонија бр. 11/2008, 
64/2009, 88/2010, 114/2010, 23/2011, 
53/2011, 80/2012, 163/2013), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 06.12.2013 
година ја донесе следната: 
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ПРОГРАМА 
za odr`uvawe na javnata ~istota na 
podra~jeto na Op{tina ^e{inovo-

Oble{evo za  2014 g. 
 

Со оваа програма се утврдуваат 
работите за одржување на јавната 
чистота во Општина Чешиново-
Облешево, односно планирање и 
димензионирање на работната рака и 
механизацијата која е на располагање и 
која треба да се набави и тоа: 

 
- Вид и обем на работите што треба да се 

извршат, финансиските средства, 
временските рокови за извршување, 
динамиката, начинот на вршење на 
работите, одржување на постоечките и 
поставување на нови соодветни задови за 
фрлање отпадоци на јавните површини и 
отворените простори пред јавните објекти 
 
 Согласно одредбите од Законот за 
јавна чистота, одржувањето на јавната 
чистота, собирањето на сметот и 
чистењето на снегот во зимски услови се 
дејности од јавен интерес од локално 
значење и претставува обврска на 
единиците на локалната самоуправа. 
 Одржувањето на јавната чистота е 
континуиран процес кој обезбедува трајно 
и квалитетно чистење на јавните 
површини, на отворените простори на 
јавните објекти и на дворните површини 
на колективните објекти. 
 Одржувањето на јавната чистота на 
јавните површини го врши ЈПКД 
“Облешево”. 
 
Poteklo i vid na smetot na javnite 
povr{ini 
 
Spored na~inot na `iveewe i rabotewe na 
lu|eto odr`uvaweto na javnata ~istota e 
usloveno od slednive faktori: 
 

- Gustinata na naselenost 
- Gradskiot soobra}aj 
- Stanbeniot prostor 
- Kulturnite naviki na naselenieto 
- Standardot 
- Samodisciplinata na gra|anite 
- Pridr`uvawe na pozitivnite 
propisi 
Od ovie faktori  e usloven i stepenot 
na zagadenost na JPP na~inot i 
dinamikata na odr`uvawe na istata. 
 
  1. Sekojdneven smet:    
a) Obi~en uli~en smet: 
- kutii od cigari i kibriti,otpadoci 
od cigari 
- iskoristeni bileti, hartija od razni 
pakuvawa 
- ostanati otpadoci od sli~en 
karakter. 
b) Otpadoci od vozila koi nastanuvaat 
: 
- pri prevoz na raznoviden materijal ( 
grade`en materijal, ovo{je, zelen~uk i 
tehnolo{ki materijal) 
- pri tovarawe i rastovarawe na razni 
stoki 
- pri sobirawe na doma{en smet 
- pri kosewe na trevni povr{ini 
v) Zagaduvawa od atmosфerata 
- zagaduvawe od ~ad, prav 
- industriski oxaci 
- gasovite od motornite vozila 
g) Pri intenzivno vrnewe na do`dovi  
- nanosi od zemja, pesok, lisja i dr. 
 
2. Sezonski smet  
Se pojavuva sezonski i obi~no go ima 
dva vida 
- lisja od drvjata, zemjodelski otpad, 
suvi granki i sli~no 
- pesok, zgura i siten kamen koj vo 
zimskiot period slu`i za posipuvawe 
na JPP povr{ini zaradi namaluvawe 
na lizgavosta koj po prestanokot na 



Стр. 17 br.14                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            13.12.2013god. 

 

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

mrazevite i snegovite treba temelno da se 
otstrani. 
 

Kategorizacija na JPP za utvrduvawe na 
redosledot na ~istewe po denovi vo 

mesecot 
 

Za izrabotka na organizacioniot plan 
za ~istewe na JPP eden od va`nite 
faktori e kategorizacijata na JPP.  
Kategorizacijata na JPP zavisi od : 
naselenosta na naselenoto mesto, 
rasporedot na rabotnite i stambenite 
objekti, intenzitetot na soobra}ajot. 
Imaj}i go vo predvid iskustvoto od 
prethodnite godini ja predlagame slednava 
kategorizacija: 
 

I Kategorija 
 Naseleno mesto Oble{evo i 
naseleno mesto ^e{inovo na glavnite 
ulici koi se so gusta frekvencija na 
dvi`ewe  }e se ~istat eden pat  vo 
nedelata, a rabotite }e se izveduvaat rano 
nautro. 
 

       II  Kategorija 
       Gusto naseleni ulici vo nas. mesta 
Span~evo, Sokolarci, ^iflik i Teranci, 
so gusta frekfencija na dvi`ewe. 
Rabotite }e se izveduvaat eden  raboten 
den vo nedelata. 
  Rabotite od ovie dve kategorii }e  

se izveduvaat nautro so  isklu~ok vo 
zimski periodi pri pogolemi vrne`i na 
sneg i pojava na no}ni mrazevi. 
  Vo zimski period koga pa|awata od 

sneg se pogolemi od 15sm, vo kolku 
Koordinativnoto telo za elementarni 
nepogodi nema izdadeno posebna naredba, 
rabotnicite koi ja odr`uvaat ~istotata 
na Javnite i Prometnite  Povr{ini }e 
rabotat vo naselenite mesta na op{tinata 
i }e gi izvr{uvaat slednive raboti: 
- Otvarawe na pe{a~ki premini 
- Otvarawe na pe{a~ki pateki po ulicite 

- Celosni ~istewa na mostovite 
- ^istewe i praznewe na uli~nite 
korpi 
 

       III  Kategorija 
       Gusto naseleni ulici vo 
naselenite mesta so poslab gradski 
promet i lu|e, odnosno sporednite 
ulici vo naseleno mesto Oble{evo i 
naseleno mesto ^e{inovo.  Rabotite 
}e se izveduvaat dva dena vo mesecot. 
 

           IV Kategorija 
  Ulici od koi se sobiraat otpadoci 

so ra~ni koli~ki posle  ~istewe na 
istite. Toa se sporednite ulici vo nas. 
mesta Span~evo, Sokolarci, ^iflik i 
Teranci i site ostanati ulici vo nas. 
mesta Ku~i~ino, Novoselani, 
Lepopelci, Bawa, Buril~evo, @iganci 
i Ularci. Rabotite }e se izveduvaat 
eden raboten den vo mesecot.        
        Mieweto na JPP se vr{i  ra~no so 
crevo. Rabotata se izvr{uva  edna{ 
mese~no 7 pati vo godinata po 
zavr{uvaweto na zimskite meseci. 
 

         V Kategorija 
    Vo ovaa kategorija spa|a: 
iznesuvaweto  na pesok, kamen, kal, 
lisja  po porojni do`dovi.   
 
Povremeni raboti 
   Kako povremeni raboti se javuvaat 
pre~istuvawe na JPP po barawe na 
organite na Lokalnata samouprava za 
vreme na dr`avnite praznici, po 
barawe na inspekciskite slu`bi i dr. 
Ovie raboti se izvr{uvaat nadvor od 
planiranata programa.  
 Vo Programata za  odr`uvawe na 
JPP za 2014 g.  se predvideni slednive 
aktivnosti: 
    - Povr{ini koi slu`at kako priodi 
vo kolektivnite stambeni zgradi. 
   -  Ras~istuvawe na divi deponii 
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   -  Slobodnite povr{ini koi ne se 
nameneti za promet na soobra}aj. 
 

I- va  Kategorija 
Metewe na javni i soobra}ajni povr{ini i 

ulici, dva dena vo nedelata od 07-11~.  

Red.br.                            Ime 
na povr{inata 

                         
m2 

  

1. centralnite ulici vo 
nas.mesto Oble{evo 

444 

4.700 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^e{inovo 

4.000 

 

II- ra  Kategorija 

Metewe na javni-soobra}ajni povr{ini  i 
ulici eden den vo nedelata od 07-11~: 

Ime na povr{inata                                         
m2 

 

 1. centralnite ulici vo nas. 
mesto Span~evo 

4000 

2. centralnite ulici vo 
nas.mesto Sokolarci 

3000 

3. centralnite ulici vo 
nas.mesto ^iflik 

3000 

4. centralnite ulici vo 
nas.mesto Teranci 

3000 

 
III - ta  Kategorija 
 

         Metewe na javni-soobra}ajni  
povr{ini  i ulici dva dena vo mesecot         

                                                     

od 07-11~ 

 

Red.br.                       Naziv na 
povr{inata 

         m2 

1. Sporedni ulici vo nas. 
mesto Oble{evo 

6000 

2. Sporedni ulici vo nas. 
mesto ^e{inovo 

4000 

 

IV- ta Kategorija 
Ulici od koi se sobiraat otpadoci so 

ra~ni kolici eden den vo                                                       
mesecot 08-15~.  

Red.br. Naziv na 
povr{inata 

m2 

1. Ostanati ulici vo 
nas. mesto Span~evo  

3000 

2. Ostanati ulici vo 
nas. mesto 
Sokolarci 

3000 

3. Ostanati ulici vo 
nas. mesto ^iflik 

2000 

4. Ostanati ulici vo 
nas. mesto Teranci 

2000 

5. Ulici vo nas.mesto 
Ku~i~ino 

4000 

6. Ulici vo nas.mesto 
Novoselani 

1000 

7. Ulici vo nas. mesto 
Lepopelci 

1000 

8. Ulici vo nas. mesto 
Bawa 

3000 

9. Ulici vo nas.mesto 
Buril~evo 

3000 

10. Ulici vo nas. mesto 
@iganci 

3000 

11. Ulici vo nas. mesto 
Ularci 

3000 

  

 Za  kvalitetno izvr{uvawe na 
rabotnite zada~i neophodna e obnova 
na sadovite za sobirawe na smet od 
JPP, nabavka na oprema i sredstva za 
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rabota. Vo izminatiot period 2012-2013 
god., bea nabaveni 1000 plasti~ni kanti za 
otpad, a za narednata 2014 g. planirana  e 
nabavka  na:  

         
re.br 

opis Koli~ina vo 
br. 

1 Plasti~ni  
uli~ni korpi za 
smet   

200 

2 Uli~ni korpi za 
smet 

30 

3. Metalni 
kontejneri 

20 

5. Specijalno 
vozilo za metewe 
na JPP. 

 

  1 

 

 Plasti~nite uli~ni korpi za smet 
}e se postavat vo site nas. mesta. 

 Uli~nite korpi za smet }e se 
postavat po glavnite ulici vo naselenite 
mesta. 

 Kontejnerite }e se postavat  
soodvetno vo sekoe neseleno mesto. 

 
P R E G L E D  

    na neposredni izvr{iteli na 
programata 

  

red.b
r 

RABOTNO 
MESTO 

Broj na izvr{iteli 

1 Referent po 
komunalna 
higena 

  1 

2 ^ista~i na 
Javno 
prometni 
povr{ini 

  4 

 Vkupno:   5 

  

Za odr`uvawe na javnata 

~istota se pla}a nadomestok. 

 Visinata na nadomestokot 

ja utvrduva Sovetot na 

op{tinata vo zavisnost od 

izgradenosta, uredenosta na 

javnite povr{ini i potrebata-

obemot za odr`uvaweto na 

javnite povr{ini vo op{tinata.  

 

 Planirani prihodi 

  1.Doma}instva 

-Stanbena povr{ina  

po 20 den od 
doma}instvo 

            -dvorna 
povr{ina     

 

  2.Pretprijatija 

 -Rabotni prostorii  

Po 50 den.,od 
pretprijatie 

-Dvorna povr{ina    

                                                                
VKUPNO:             

 

 

Za realizirawe na programata  
predvideni se slednite izvori na 
sredstva: 

 

1.  Preku cenata na 
smetot za odr`uvawe 
na JPP             

50.000,oo 
denari 

 2.Preku Buxet na 
Op{tina ^e{inovo-

Oble{evo   za 
odr`uvawe na JPP.      

50.000,oo 
denari 

3.Preku op{tokorisna 
rabota 

20.000,oo 
denari 

 Vkupno: 120.000,oo 
denari 
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 Predvidenite prihodi od 
doma}instvata i pretprijatijata za 
realizirawe   na programata se zemeni 
kako da se naplateni vo  celost.  

 Programata za javna ~istota }e se 
sproveduva od strana na JPKD Oble{evo. 

 Povlekuvaweto na sredstvata od 
Buxetot na Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
}e se vr{i vrz osnova na sklu~en dogovor 
so Op{tina  ^e{inovo-Oble{evo po 
dostaveni mese~ni situacii od strana na 
JPKD"Oble{evo" i sproveden nadzor od 
op{tinata. 

 Inspekciski nadzor nad 
sproveduvawe na Programata za javna 
~istota }e vr{i komunalniot inspektor. 

 Vleguvawe vo sila na Programata za 
javna ~istota na JPP na Op{tina 
^e{inovo-Oble{evo. 

 Programata za javna ~istota na JPP 
na Op{tina ^e{inovo-Oble{evo za 2014 
godina vleguva vo sila 8 (osmiot) den od 
denot na objavuvawe vo Slu`ben glasnik 
na op{tina ^e{inovo-Oble{evo. 

 Za nepo~ituvawe na Progamata za 
javna ~istota va`at odredbite od Zakonot 
za javna ~istota. 

Бр.07-2244/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 

Годишната Програма за 

управување со отпад за 2014 

година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 

за усвојување на Годишната 

Програма за управување со отпад 

за 2014 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 06.12.2013 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.08-2279/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           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 06.12.2013 година 

ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишната 
Програма за управување со 

отпад за 2014 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Годишната 

Програма за управување со отпад 
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за 2014 година која 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.07-2259/1              Совет на општина 
12.12.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         
Врз основа на член 19 став 1, точка 2 

од Законот за управување со отпад (Службен 
Весник на Република Македонија бр. 68/2004, 
107/2007, 102/2008, 124/2010, 51/2011, 
123/2012, 147/13, 163/13), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 06.12.2013 година ја донесе следната: 
 

Godi{na programa  za 
upravuvawe so otpad 

за 2014 година 
Voved 
 Ostvaruvawe na celite koi se 
definirani so planot za upravuvawe so 
otpadot vo op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
vo periodot od 2009 do 2014 godina, a koi 
se odnesuvaat kon nadminuvawe na 
tekovnite problemi so otpadot i 
voveduvawe na soodveten na~in na 
upravuvawe so otpadot, }e bara {irok 
obem na akcii koi }e treba da bidat 
prevzemeni vo tekot na planskiot period. 
So ogled na toa deka se raboti za 
relativno kratok period od {est godini, 
akciite koi }e se prevzemat, kako i 
merkite koi }e se sprovedat, treba da 
pottiknat itni podobruvawa na postojnata 
situacija so upravuvaweto so otpadot ili 
da bidat osnova za akciite koi bi se 
prevzemale podocna. 

 Pri definirawe na 
aktivnostite koi se planiraat da se 
prevzemat vo 2014 godina, najte{kiot 
element be{e da se izdvojat 
prioritetite i da se prilagodat na 
realnite mo`nosti na op{tinata. 
Treba da se napomene deka tekovnite 
sub-standardni uslovi i praksa vo 
upravuvaweto so otpadot se golema 
pre~ka vo pribli`uvaweto kon 
evropskite direktivi od ovaa oblast, 
kako i zadovoluvawe na barawata na 
zakonskite regulativi. 
 Programata za 2014 godina e 
organizirana soglasno prethodno 
definirani planski celi i planski 
akcii i istata pretstavuva 
implementaciona programa za 
realizacija na planot, so ~ija 
realizacija se o~ekuva zna~ajno 
podobruvawe na upravuvaweto so 
otpadot na krajot od planskiot period. 
Programata za upravuvawe so otpadot 
vo Op{tina ^e{inovo-Oble{evo e 
izrabotena soglasno ~lenovite 18, 19 i 
21 od Zakonot za upravuvawe so otpad. 
 

Programa za 2014 godina 
 
 Strategiska cel br.1 
 Voveduvawe na sistem za 
sobirawe na otpad na del zgolemen za   
10% - 20%  od  teritorijata  na 
Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
 Osnoven  uslov za soodvetno 
upravuvawe na komunalniot cvrst 
otpad e celosnata pokrienost na 
teritorijata i naselenieto vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo so 
uslugata za sobirawe, transport i 
deponirawe na ovoj vid otpad. Poradi 
toa kako glaven prioritet za  op{tina 
^e{inovo-Oble{evo e definirana 
ovaa cel. Opfatenosta na naselenieto 
so uslugata za sobirawe na otpadot 
iznesuva 42,2%, a opfatenosta na 
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ku}ite 37,8%. Od aspekt na javnoto 
mislewe za ovaa aktivnost, sogleduvawata 
na op{tinata se deka postoi 
zainteresiranost za vklu~uvawe na novi 
doma}instva vo postojniot sistem za 
sobirawe i transport na otpadot. 
Sega{nata sostojba vo odnos na 
pokrienosta so ovoj vid na komunalna 
usluga e: opfatenosta na naselenieto 
iznesuva 40%, a opfatenosta na ku}ite 
37%.   
 Definirana akcija za 2014 godina e 
da se postigne pokrienost na   60% - 70% 
od naselenieto. 
 Soglasno podatocite od 
JPKD"Oble{evo", deneska so ovaa 
komunalna usluga se pokrieni 1100 
subjekti ili okolu  3800 `iteli. 
 Planirano e zgolemuvawe na 
opfatot za 10% - 20% ili na krajot od 
godinata opfatenosta da iznesuva vkupno  
60% - 70% od naselenieto. Toa zna~i kon 
postojniot sistem da se priklu~at u{te 
100-150 doma}instva odnosno 
dopolnitelni 500 `iteli. 
 Iskustvata i tekovnite praktiki 
pri realizirawe na vakva aktivnost 
poka`uvaat deka prvite sadovi za 
sobirawe na otpadot treba da bidat 
nabaveni od strana na JPKD"Oble{evo" i 
da se podelat na novovklu~enite 
doma}instva, a dokolku dojde do nivno 
o{tetuvawe ili kra`ba, {tetata da bide 
nadomestena od strana na doma}instvata. 
 
 Strategiska cel br.2 i 3 
 
 Regionalen pristap vo 
upravuvaweto so otpad za Isto~en region- 
definiran vo NPUO 
 Op{tina ^e{inovo-Oble{evo del 
od regionalniot sistem za upravuvawe so 
otpadot 
 Regionalniot pristap vo re{avawe 
na upravuvaweto so otpadot, spored NPUO 
e edinstven na~in za sozdavawe na odr`liv 

sistem za upravuvawe so otpadot. 
Definiranite prioriteti na dr`avno 
nivo od aspekt na za{tita na 
`ivotnata sredina se re{avawe na 
upravuvaweto so komunalniot cvrst 
otpad i re{avawe na problemot so 
netretirawe na otpadnite komunalni 
vodi. Kako prv ~ekor za realizacija na 
ovaa strate{ka cel  e izrabotka na 
fizibiliti studija za regionalno 
upravuvawe so otpad za Isto~niot 
region. 
 Definirana akcija za 2014 
godina e: 
 U~estvo na op{tinata vo 
izrabotka na fizibiliti studija za 
regionalno upravuvawe so otpad 
 Sekako deka za realizacija na 
ovaa cel }e bide potrebno da se vlo`at 
maksimalni napori, koi pred se treba 
da bidat naso~eni kon donesuvawe na 
odluki za u~estvo na sekoja od 
op{tinite koi pripa|aat na regionot 
i kon realizacija na tie odluki. 
 Vo tekot na 2014 godina kako 
po~etok na edna inicijativa za 
realizacija na celite treba da se 
donese odluka za u~estvo vo regionalno 
re{avawe na upravuvaweto so otpad. 
 
 Strategiska cel br.4 
 Voveduvawe na povtorna 
upotreba i reciklirawe na 
reciklabilen otpad 
 Iako regionalniot pristap e 
definiran kako edinstveno re{enie za 
upravuvawe so otpadot, sekoja op{tina 
bi trebalo da napravi po~etni ~ekori 
vo voveduvaweto na povtorna upotreba 
i reciklirawe nareciklabilniot 
otpad. Na~inot na tehni~ko re{enie 
treba da se definira za op{tina 
^e{inovo-Oble{evo, kako vo sledniot 
period da se prevzemaat 
ponatamo{nite ~ekori za realizacija 
na ovaa cel. 
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 Definiranata akcija za 2014 godina 
e: 
 Izrabotka na studija za tehni~ko 
re{enie na nivo na op{tina 
 So ovaa studija bi se definirale 
lokaciite, potrebnata oprema i 
potrebniot personal za realizacija na 
ovaa strategiska cel i bi se izrabotil 
podetalen plan vo fazno voveduvawe na 
primarnata selekcija, sobirawe, 
transport, procesirawe i proda`ba na 
reciklabilnite materijali. 
 
 Strategiska cel br.5 
 Soodveten tretmat na 
biograzgradliviot otpad 
 
 Za 2014 godina  se predvideni 
slednite aktivnosti za realizacija na 
ovaa cel. 
 -kampawa kaj naselenieto za 
kompostirawe na otpadot i iskoristuvawe 
na komposot. 
 
 Strategiska cel br.6 
 Podobruvawe na upravuvawe so 
op{tinskata deponija 
 Postojniot na~in na deponirawe na 
otpadot ne gi zadovoluva nitu 
najelementarnite standardi za osnovno 
deponirawe. Samata deponija isto taka e 
daleku od zadovoluvawe na bilo kakvi 
standardi za vakov vid na deponii. Vo 
tekot na 2013 godina se izvr{i sreduvawe 
i nabivawe vo sloevi na otpadot na 
deponijata, no treba u{te da se poraboti 
na sreduvawe, ograduvawe, pa poradi toa 
edna od primarnite akcii za 2014 godina e: 
 Sozdavawe na osnovni uslovi za 
soodvetno upravuvawe na deponijata 
 Merki koi }e se prevzemat vo tekot 
na 2014 godina se: 

 Ograduvawe na deponijata 

 Definirawe na mesto za 
odlagawe nainertniot otpad 

 Definirawe na mesto za 
odlagawe na grade`en {ut 

 Periodi~no nabivawe vo 
sloevi na otpadot (so 
iznajmena mehanizacija) 

 Iskop na propisna jama za 
pcovisani doma{ni 
`ivotni i milenici 

 
 Strategiska cel br.7 
 Podigawe na javnata svest kaj 
naselenieto 
 Realizacijata na aktivnosta za 
zgolemuvawe na opfatot na 
naselenieto so uslugata za sobirawe, 
podignuvawe i transport na cvrstiot 
komunalen otpad e vo zavisnost od 
u~estvoto na naselenieto. Poradi toa 
e predvideno pred da se pristapi kon 
realizacija na navedenata aktivnost da 
se sprovede kampawa za podignuvawe na 
javnata svest za korisnosta na ovoj vid 
na usluga. 
 So cel uspe{na realizacija na 
ovaa akcija planirana e slednata 
akcija koja }e se realizira vo 2014 
godina: 
 Kampawa za voveduvawe na 
uslugata za podignuvawe, transport i 
deponirawe na otpadot 
 Akcijata }e bide realizirana 
preku slednite aktivnosti: 

 Priprema na kampawata 

 Sproveduvawe na 
kampawata 

 Analiza na ostvarenite 
rezultati 

 
 Strategiska cel br.8 
 Implementacija na monitoring 
i informirawe 
 Izrabotkata na Planot i 
Programata za 2014 godina za 
upravuvawe so cvrstiot otpad vo 
Op{tina ^e{inovo-Oble{evo 
pretstavuva samo po~etna faza vo eden 
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dolgoro~en proces za voveduvawe na 
integralnoto upravuvawe so otpadot. Vo 
tekot na planskiot period mo`e da se 
o~ekuva deka potrebite i okolnostite vo 
op{tina ^e{inovo-Oble{evo povrzani so 
upravuvaweto so otpadot }e se promenat i 
poradi toa e neophodno planot koj }e bide 
usvoen od strana na Sovetot na op{tina 
^e{inovo-Oble{evo, bide predmet na 
kontinuiran monitoring i kontrola, kako 
i kontinuirano informirawe za 
realizacija na Planot. Kontinuiraniot 
monitoring }e ovozmo`i realno 
sogleduvawe na postignatite rezultati, 
odnosno }e osigura deka celite, akciite i 
merkite predvideni za realizacija na 
Planot seu{te se validni. Pokraj ova, 
soglasno zakonskata regulativa sekoja 
op{tina treba da go informira M@SPP 
za sostojbite vo op{tinata so upravuvawe 
so otpadot. 
 Akcii koi se planirani za 
realizacija vo 2014 godina se: 
 Popolnuvawe na formulari od 
strana na site u~esnici vo upravuvaweto 
so otpad 
 Sledewe na indikatorite 
 
Preodni i zavr{ni odredbi 
 So finansiska poddr{ka na 
[vajcarskata agencija vo op{tinata vo 
2012 godina se implementira proektot 
Forumi vo zaednicata. So mnozinstvo na 
glasovi od gra|anite se odlu~i 
finansiskite sredstva dobieni preku 
proektot da bidat nameneti za zajaknuvawe 
na kapacitetite na komunalnoto 
pretprijatie, odnosno nabaveno e vozilo 
za smet i 1000 br. kanti za otpadoci, so 
{to se zgolemi kapacitetot na 
komunalnoto pretprijatie i se podobrija 
uslugite koi se izvr{uvaat od nivna 
strana, a so toa i opfatenosta na 
naselenieto so uslugite za sobirawe na 

smet koi gi sproveduva JPKD “Oble{evo” 
 

 Planirani aktivnosti za 
2014 godina 
Def
inir
ana 
cel 
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rani 
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za 
2014 

Akti
vnost
i 

Tro
{o
ci 

Mo`
ni 
izvor
i na 
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Бр.07-2245/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 работа на 

пазарот во Облешево за месец 
септември, октомври и ноември 

2013 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец септември, октомври и 

ноември 2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

30.09.2013 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.08-2278/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           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 06.12.2013 

година, донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

септември, октомври и 
ноември 2013 година 

 
I 

1.Се усвојува 

Информацијата работа на пазарот 
во Облешево за месец септември, 
октомври и ноември 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.07-2258/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 
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За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за сосојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 

септември, октомври и ноември 

2013 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

сосојбата со уличното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец септември, 
октомври и ноември 2013 година, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 30.09.2013 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.08-2277/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за сосојбата со уличното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец септември, октомври и 

ноември 2013 година 

 

I 

1.Се усвојува 

Информацијата за сосојбата со 

уличното осветлување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево за месец септември, 

октомври и ноември 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.07-2257/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 Информацијата 

во врска со системот за 

управување со кризи и улогата 

на Центарот за управување со 
кризи во истиот 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за усвојување на Информацијата 

во врска со системот за 

управување со кризи и улогата на 

Центарот за управување со кризи 

во истиот, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.08-2276/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година ја донесе 
следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Информацијата 

во врска со системот за 
управување со кризи и улогата на 

Центарот за управување со кризи 

во истиот 

 

Член 1 

 Се усвојува Информацијата во 

врска со системот за управување со 
кризи и улогата на Центарот за 

управување со кризи во истиот, 

изготвена од страна на Регионалната 
канцеларија на ЦУК во Кочани. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-2256/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 Процената на 
загрозеност од сите ризици и 
опасности на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за усвојување на Процената на 
загрозеност од сите ризици и 

опасности на подрачјето на 
општина Чешиново-Облешево, 
што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

06.12.2013 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 

8 (осмт) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-2046/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           Градоначалник 
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 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 06.12.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Процената на 
загрозеност од сите ризици и 
опасности на подрачјето на 

општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 

 Се усвојува Процената на 
загрозеност од сите ризици и 

опасности на подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево, изготвена од 
страна на Регионалната канцеларија 
на ЦУК во Кочани. 
 

Член 2 
  Одлуката влегува во сила 

со денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-2254/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 

распишување на јавно 

наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на 

деловен простор сопственост 

на општина Чешиново-

Облешево во с.Теранци (објект 

дел од задружен дом во 
с.Теранци со површина од 

околу 50м2) 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за распишување на јавно 
наддавање-лицитација за 
издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во с.Теранци 

(објект дел од задружен дом во 
с.Теранци со површина од околу 
50м2), што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
06.12.2013 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.08-2275/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 
1, точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр. 
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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 06.12.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на јавно 

наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во 
с.Теранци (објект дел од 

задружен дом во с.Теранци со 
површина од околу 50м2) 

 
Член 1 

Да се распише јавно 
наддавање-лицитација, за издавање 
под закуп на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-
Облешево и тоа: 

1.Деловен простор во 
с.Теранци, објект дел од задружен 
дом во с.Теранци со површина од 
околу 50 м2, лоцирана на КП 3278/3 
КО теранци, евидентирана во Имотен 
лист на општина Чешиново-

Облешево бр.1276. 

 
Член 2 

Условите за јавното наддавање 

поблиску ќе бидат опишани во 
Објавата за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево. 

Со најповолниот понудувач ќе 
се склучи Договор за закуп. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.   

Бр.07-2255/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 

распишување на јавно 
наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на 

деловен простор сопственост 
на општина Чешиново-

Облешево во с.Теранци (објект 
дел од задружен дом во 

с.Теранци со површина од 
околу 40м2) 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 

за распишување на јавно 
наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на деловен 

простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во с.Теранци 

(објект дел од задружен дом во 
с.Теранци со површина од околу 

40м2), што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.08-2272/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на јавно 
наддавање-лицитација за 

издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во 

с.Теранци (објект дел од 

задружен дом во с.Теранци со 

површина од околу 40м2) 
 

Член 1 

Да се распише јавно 
наддавање-лицитација, за издавање 

под закуп на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево и тоа: 

1.Деловен простор во 
с.Теранци, објект дел од задружен 

дом во с.Теранци со површина од 
околу 40 м2, лоцирана на КП 3278/3 

КО теранци, евидентирана во 

Имотен лист на општина 

Чешиново-Облешево бр.1276. 

 

 

Член 2 

Условите за јавното 

наддавање поблиску ќе бидат 

опишани во Објавата за издавање 

под закуп на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево. 

Со најповолниот понудувач 

ќе се склучи Договор за закуп. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.         

Бр.07-2252/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
за периодот од 01.07.2013 до 

30.09.2013 година 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот од 

01.07.2013 до 30.09.2013 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 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.08-2273/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија 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 06.12.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот од 01.07.2013 до 

30.09.2013 година 

 

 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.07.2013-30.09.2013, изготвен 

од страна 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.07-2253/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 

набавка на подароци за 
празникот Богојавление-

Водици 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за набавка на подароци за 

празникот Богојавление-Водици, 
што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.  
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Бр.08-2271/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година ја донесе 
следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За набавка на подароци за 
празникот Богојавление-Водици 

 
Член 1 

 Да се набават подароци за 
лицата кои ќе го фатат светиот крст 
во осветените води за празникот 
Богојавление-Водици, за 5 (пет) 
населени места во општината каде 
што се фрла крстот. 
 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.07-2251/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 Иницијативата 

за изработка на Архитектонско 

Урбанистички Проект за дел од 
с.Чешиново – дел од блок 

Мало стопанство според ГУП за 
Чешиново, за стопански 
комплекс централа за 

производство на електрична 
енергија од био маса (лушпа 

од оризова арпа), со 
придружни објекти, општина 

Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката 

за усвојување на Иницијативата 
за изработка на Архитектонско 
Урбанистички Проект за дел од 
с.Чешиново – дел од блок Мало 
стопанство според ГУП за 
Чешиново, за стопански комплекс 

централа за производство на 

електрична енергија од био маса 

(лушпа од оризова арпа), со 

придружни објекти, општина 
Чешиново-Облешево, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево 

ја донесе на седницата одржана 

на ден 06.12.2013 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-2274/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

Врз основа на член 17 а од 

Законот за просторно  и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република Македонија бр. 

51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12 и 163/13) 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 7 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 06.12.2013 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Иницијативата 
за изработка на Архитектонско 
Урбанистички Проект за дел од 
с.Чешиново – дел од блок Мало 

стопанство според ГУП за 
Чешиново, за стопански комплекс 

централа за производство на 
електрична енергија од био маса 

(лушпа од оризова арпа), со 

придружни објекти, општина 

Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

 Се усвојува Иницијативата за 

изработка на Архитектонско 

Урбанистички Проект за дел од 

с.Чешиново – дел од блок Мало 
стопанство според ГУП за Чешиново, 

за стопански комплекс централа за 
производство на електрична енергија 

од био маса (лушпа од оризова 

арпа), со придружни објекти, 

општина Чешиново-Облешево, за 

плански период од 2013 до 2023 

година. 

Член 2 

Средствата околу изработка 

на Архитектонско Урбанистичкиот 

Проект од член 1 на оваа Одлука 

паѓаат на терет на Барателот-

подносителот на Иницијативата  

фирмата ТДПТУ „БИО ЕНЕРЏИ“ доо 

Кочани. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.          
                                           
Бр.07-2250/1              Совет на општина 

12.12.2013 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 одобрение на ЈПКД 

„Облешево“ за поставување на 

20 (дваесет) бандери за довод 

на електрична енергија на 
потегот од фабриката ИГМ 

Брегалница во правец кон 

с.Кучичино 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на одобрение на ЈПКД 

„Облешево“ за поставување на 20 

(дваесет) бандери за довод на 

електрична енергија на потегот од 

фабриката ИГМ Брегалница во 

правец кон с.Кучичино, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

06.12.2013 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.08-2269/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           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 06.12.2013 година ја донесе 

следната: 

 

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

„Облешево“ за поставување на 

20 (дваесет) бандери за довод на 
електрична енергија на потегот 

од фабриката ИГМ Брегалница во 

правец кон с.Кучичино 

 

Член 1 

 Се дава одобрение на ЈПКД 

„Облешево“ за поставување на 20 

(дваесет) бандери за довод на 

електрична енергија за водоводот 

во с.Кучичино на потегот од 

фабриката ИГМ Брегалница во 

правец кон с.Кучичино. 

 Во фазата на поставување 

на бандерите да се применат сите 

Законски одредби. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

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

 
Бр.07-2249/1              Совет на општина 
12.12.2013 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  
спроведување на постапка за 

експропријација на земјиште 

за изградба на 

канализационен систем во 

село Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 

за спроведување на постапка за 
експропријација на земјиште, за 

изградба на канализационен 

систем во село Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 06.12.2013 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.08-2268/1 Општина Чешиново-Облешево 
12.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
  

Врз основа на член 21 од 
Законот за експропријација (Службен 

весник на Република Македонија 
бр.95/2012, 131/2012 и 24.2013) и 
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 
06.12.2013 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За спроведување на постапка за 

експропријација на земјиште за 

изградба на канализационен 
систем во село Спанчево 

 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за 

експропријација на земјиште за 
изградба на канализационен систем 

во село Спанчево. 

 Да се применат сите 

Законски одредби во текот на 

спроведување на постапката за 

експропријација. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-2248/1              Совет на општина 
12.12.2013 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 гаранција за 
задолжување на ЈПКД 

„Облешево“ Облешево во 
некоја од деловните банки во 

РМ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката 
за давање на гаранција за 

задолжување на ЈПКД „Облешево“ 

Облешево во некоја од деловните 
банки во РМ, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 06.12.2013 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.08-2266/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 21 од 

Законот за финансирање на 

единиците на локалната самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.61/2004, 96/2004, 

67/2007, 156/2009, 47/2011), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 06.12.2013 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на гаранција за 

задолжување на ЈПКД 
„Облешево“ Облешево во некоја 

од деловните банки во РМ 
 

Член 1 
 Се издава гаранција за 
задолжување на ЈПКД „Облешево“ 
Облешево, општина Чешиново-

Облешево кај некоја од деловните 
банки во РМ. 

 Износот на издадената 

гаранција е во висина од 8.000,00 

евра (осум илјади евра) во денарска 

противвредност по средниот курс на 

НБРМ на денот на исплатата. 

 Средствата од став 2 општината 
ќе ги предвиди во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

2014 година во делот на Буџетски 
резерви. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-2246/1              Совет на општина 

12.12.2013 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  

издавање под закуп на старото 
фудбалско игралиште во 
с.Чешиново на Маринко 
Зафиров од с.Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката 

за издавање под закуп на старото 
фудбалско игралиште во 
с.Чешиново на Маринко Зафиров 

од с.Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 

ден 06.12.2013 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.08-2267/1 Општина Чешиново-Облешево 

12.12.2013год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 
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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 06.12.2013 година ја донесе 

следната: 

 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За издавање под закуп на старото 
фудбалско игралиште во 

с.Чешиново на Маринко Зафиров 
од с.Чешиново 

 
Член 1 

 Да се издаде под закуп старото 
фудбалско игралиште во с.Чешиново 

на Маринко Зафиров од с.Чешиново 
за период од 01.01.2014-31.12.2014. 
 Закупот се однесува само на 
делот за косење на тревата на 
игралиштето, кое закупецот ќе ја 
користи за свои потреби. 
 

Член 2 

Во делот за плаќање на 

закупнина, ќе се склучи посебен 

Договор со Закупецот во кој ќе биде 

регулирана сумата на закупнината. 
 

Член 3 

За време на закупт, закупецот 

се обврзува да се однесува како 
добра домаќин, стопанственик на 

игралиштето кое нешто е регулирано 

и во Законот за облигацини односи. 
Доколку се јави потреба 

општината да треба да спроведе 

некои активности на игралиштето, 

закупецот се обврзува истото да 

го ослободи, без никаков против 

надоместок. 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     
                                                
Бр.07-2247/1              Совет на општина 
12.12.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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