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

 

Godina 9 broj 2 
^e{inovo-Oble{evo 

12.02.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
  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 2-13 
година (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.13/2012), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на 
Митко Николов од с.Теранци 

 
Член 1 

 На Митко Николов од с.Теранци, 
ЕМБГ 1710964493007 , со постојано место на 
живеење  во с.Теранци ул.Кемал Билалов 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 

Митко Николов . 
С-ка 360000015793292 Поштенска  

банка. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново. 
 
Br.07-265/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

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 Одлуката 
за еднократна финансиска помош на Митко 

Николов од с.Теранци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Митко 
Николов од с.Теранци, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.01.2013 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.08-266/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на 

Соколов Панче од с.Облешево 
 

Член 1 
 На Соколов Панче од с.Облешево, 
ЕМБГ 1712959493018 , со постојано место на 
живеење  во с.Облешево  ул.Маршал Тито бб,  
му се одобрува еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари ( три илјади 
денари) како помош за лекување (операција) 
на неговиот син. 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Соколов Панче . 
С-ка 300057055148418 Комерцијална   

банка. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново. 
 
Br.07-267/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
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 Одлуката 

за еднократна финансиска помош на 
Соколов Панче од с.Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на Соколов 
Панче од с.Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-268/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 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), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош на Арсов 
Јордан од с.Тркање 

 
Член 1 

 На Арсов Јордан од с.Тркање, општина 
Кочани, ЕМБГ 2404944493000 , со постојано 
место на живеење  во с.Тркање  ул.Маршал 
Тито бр.35,  му се одобрува еднократна парична 
помош во висина од 5.000.00 денари ( пет 
илјади денари) како помош за направена штета 
на нива посеана со пченка, при санирање на 
дефект на цевководот за водоводот во с.Бања 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Арсов Јордан . 
С-ка 300057069360664  Комерцијална   

банка. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново. 
 
Br.07-269/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 

од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на Одлуката 
за еднократна финансиска помош на Арсов 

Јордан од с.Тркање 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Арсов 
Јордан од с.Тркање, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-270/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 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 2-13 
година (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.13/2012), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош на 

Славица Јованова од с.Чешиново 
 

Член 1 
 На Славица Јованова од с.Чешиново, 
ЕМБГ 0312994498004 и се одобрува 
еднократна парична помош во висина од 
8.000.00 денари ( осум илјади денари) како 

помош за настап на Европското првенство во 
карате за кадети и јуниори кое ќе се одржи во 
Конја Турција од 08-10.02.2013 година. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на сметка  на 

Славица Јованова . 
С-ка 300087075571330 Комерцијална   

банка. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот  на 
донесување и истата ќе се  објави во Службен 
гласник на општина Чешиново. 
 
Br.07-242/1           Совет на општина 
01.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

                                                      
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 Одлуката 
за еднократна финансиска помош на 

Славица Јованова од с.Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на Славица 
Јованова од с.Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-243/1                        Општина 
01.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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 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 29.01.2013 година, донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Извештајот за работа на 

пазарот во Облешево 
 за изминатата 2012 година 

 
I 

 Се усвојува Извештајот за работа на 
пазарот во Облешево за изминатата 2012 
година, изготвен од страна на ЈПКД 
„Облешево“. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево. 
  

Br.07-317/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Извештајот за 
работа на пазарот во Облешево за 

изминатата 2012 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Извештајот за работа на пазарот 
во Облешево за изминатата 2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2012 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.08-318/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
 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 29.01.2013 година, донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информација за уличното 

осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 
I 

 Се усвојува Информацијата за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево, 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. 
  

Br.07-315/1           Совет на општина 
07.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.весник на 
Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на Информацијата 
за уличното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево 
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1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за уличното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2012 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.08-316/1                        Општина 
07.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 и 15 од  
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002)  
и член  21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 29.01.2013 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до Здружение  

 „Центар за едукација Чешиново-
Облешево“ 

 
Член 1 

 До Здружениеto „Центар за едукација 
Чешиново-Облешево“ да се изврши трансфер 
на 590.000.00 денари (петстотини и деведесет 
илјади денари), за реализација на активности 
во согласност со Проектната пријава бр.0302-
102/2 од 18.01.2013 година, а врз основа на 
спроведени активности од страна на 
Здружението „Центар за едукација Чешиново-
Облешево“. 
 

Член 2 
 Трансферот на средствата ќе се изврши 
врз основа на Договор склучен помеѓу 

Градоначалникот на општината и З „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“. 
. 

Член 3 
 Средствата се обезбедени во Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево програма ДО 
Градоначалник. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-279/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
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 Одлуката 
за трансфер на средства до Здружение  

„Центар за едукација Чешиново-Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 
на средства до Здружение  „Центар за едукација 
Чешиново-Облешево“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-280/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1 и 15 од  
Законот за локална самоуправа (Службен 
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весник на Република Македонија бр. 5/2002)  
и член  21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 29.01.2013 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до Фудбалски 

Клуб „Сокол“ Соколарци 
 

Член 1 
 До Фудбалски Клуб „Сокол“ 
Соколарци да се изврши трансфер на 
48.700.00 денари (четириесет и осум илјади и 
седумстотини денари), за реализација на 
активности во согласност со Проектната 
пријава бр.0302-118/2 од 21.02.2013 година, а 
врз основа на спроведени активности од 
страна на ФК „Сокол“ Соколарци. 
 

Член 2 
 Трансферот на средствата ќе се изврши 
врз основа на Договор склучен помеѓу 
Градоначалникот на општината и ФК „Сокол“ 
Соколарци. 

Член 3 
 Средствата се обезбедени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево програма 
ЛО Спорт. 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-281/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за трансфер на средства до Фудбалски Клуб 

„Сокол“ Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 
на средства до Фудбалски Клуб „Сокол“ 
Соколарци, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-282/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1 и 15 од  
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002)  и 
член  21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 29.01.2013 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до Фудбалски Клуб 

„Чешиново“ Чешиново 
Член 1 

 До Фудбалски Клуб „Чешиново“ 
Чешиново да се изврши трансфер на 400.000.00 
денари (четиристотини илјада денари), за 
реализација на активности во согласност со 
Проектната пријава бр.0302-119/1 од 18.01.2013 
година, а врз основа на спроведени активности 
од страна на ФК „Чешиново“ Чешиново. 

 
Член 2 

 Трансферот на средствата ќе се изврши 
врз основа на Договор склучен помеѓу 
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Градоначалникот на општината и ФК 
„Чешиново“ Чешиново. 
. 

Член 3 
 Средствата се обезбедени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево програма 
ЛО Спорт. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-280/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за трансфер на средства до Фудбалски Клуб 

„Чешиново“ Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 
на средства до Фудбалски Клуб „Чешиново“ 
Чешиново, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-281/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

 Врз основа на член 36 став 1 и 15 од  
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр. 5/2002)  и 
член  21, став 1, точка 43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина Чешиново-
Облешево на ден 29.01.2013 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до Фудбалски Клуб 

„Облешево 09“ Облешево 
 

Член 1 
 До Фудбалски Клуб „Облешево 09“ 
Облешево да се изврши трансфер на 49.500.00 
денари (четириесет и девет илјада и петстотини 
денари), за реализација на активности во 
согласност со Проектната пријава бр.0302-119/1 
од 21.01.2013 година, а врз основа на 
спроведени активности од страна на ФК 
„Чешиново“ Чешиново. 
 

Член 2 
 Трансферот на средствата ќе се изврши 
врз основа на Договор склучен помеѓу 
Градоначалникот на општината и ФК 
„Чешиново“ Чешиново. 
. 

Член 3 
 Средствата се обезбедени во Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево програма ЛО 
Спорт. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Br.07-282/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
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Врз основа на член 50, став 1, точка 3 
од Законот за локална самоуправа (Сл.весник 
на Р.М. бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за трансфер на средства до Фудбалски Клуб 

„Облешево 09“ Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 
на средства до Фудбалски Клуб „Облешево  
09“ Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-283/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 

 
Врз основа на член 25 точка 5 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 и 144/12) и член 21, став1, 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 29.01.2013 година ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За донесување на Урбанистички план за 

село Соколарци, измена и дополнување на 
локалитет – дел од блок „Б-4“ – (1,32ха) КО 
Соколарци, за стопански комплекс откуп и 
преработка на млеко и млечни производи 

(со придружни објекти), општина 

Чешиново-Облешево плански период 2012-
2022 

 
Член 1 

Се донесува Урбанистички план за село 
Соколарци, измена и дополнување на локалитет 
– дел од блок „Б-4“ – (1,32ха) КО Соколарци, за 
стопански комплекс откуп и преработка на 
млеко и млечни производи (со придружни 
објекти), општина Чешиново-Облешево 
плански период 2012-2022. 

 
Член 2 

Планскиот опфат, третиран во овој 
Урбанистички план, со својата местоположба 
припаѓа на општина Чешиново-Облешево. 

Локалитетот е дефиниран со следните 
граници: 

 Исток: дел од пешачка улица 
 Запад: дел од локален-постоен канал за 

одводнување „Селски дол“ 
 Југ: дел од постоен канал за 

одводнување „Ободен канал Бања-
Злетовска река“ и 

 Север: дел од КП 6363/5, дел од КП 
6363/3 и КП 6368 

Во рамките на овие граници површината на 
планскиот опфат изнесува 1,32ха. 

 
Член 3 

Урбанистички план за село Соколарци, 
измена и дополнување на локалитет – дел од 
блок „Б-4“ – (1,32ха) КО Соколарци, за 
стопански комплекс откуп и преработка на 
млеко и млечни производи (со придружни 
објекти), општина Чешиново-Облешево 
плански период 2012-2022 ќе биде заверен со 
пешат од Советот на општина Чешиново – 
Облешево  и  потпис од Претседателот на 
Советот на општината. 

 
Член 4 

Урбанистички план за село Соколарци, 
измена и дополнување на локалитет – дел од 
блок „Б-4“ – (1,32ха) КО Соколарци, за 
стопански комплекс откуп и преработка на 
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млеко и млечни производи (со придружни 
објекти), општина Чешиново-Облешево 
плански период 2012-2022 се чува, следи и за 
негова реализација се грижи Одделението за 
урбанизам и просторно планирање при 
општина чешиново-Облешево. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-310/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 
 

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 Одлуката 
за донесување на Урбанистички план за 

село Соколарци, измена и дополнување на 
локалитет – дел од блок „Б-4“ – (1,32ха) КО 
Соколарци, за стопански комплекс откуп и 
преработка на млеко и млечни производи 

(со придружни објекти), општина 
Чешиново-Облешево плански период 2012-

2022 
 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

донесување на донесување на Урбанистички 
план за село Соколарци, измена и 
дополнување на локалитет – дел од блок „Б-4“ 
– (1,32ха) КО Соколарци, за стопански 
комплекс откуп и преработка на млеко и 
млечни производи (со придружни објекти), 
општина Чешиново-Облешево плански 
период 2012-2022, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-311/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 25 точка 5 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 и 
144/12) и член 21, став1, 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За донесување на Локална Урбанистичка 

планска документација за  изградба на 
стопански комплекс (производство на 

блокови и цигли од печена глина) на (КП 
2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/5, 2080/6 и 2080/7) 
КО Кучичино во локалитет „Долна Лака“, 

општина Чешиново-Облешево, плански 
период 2012-2022 

 
Член 1 

Се донесува Локална Урбанистичка 
планска документација за  изградба на 
стопански комплекс (производство на блокови 
и цигли од печена глина) на (КП 2080/1, 2080/2, 
2080/3, 2080/5, 2080/6 и 2080/7) КО Кучичино 
во локалитет „Долна Лака“, општина 
Чешиново-Облешево, плански период 2012-
2022. 

 
Член 2 

Планскиот опфат, третиран во овој 
Урбанистички план, со својата местоположба 
припаѓа на општина Чешиново-Облешево. 
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Локалитетот е дефиниран со следните 
граници: 

 Исток: канал за наводнување и КП 
1878 

 Запад: канал за наводнување 
 Југ: канал за наводнување 
 Север: канал за наводнување 
Во рамките на овие граници површината 

на планскиот опфат изнесува 3,68ха. 
 

Член 3 
Локална Урбанистичка планска 

документација за  изградба на стопански 
комплекс (производство на блокови и цигли 
од печена глина) на (КП 2080/1, 2080/2, 
2080/3, 2080/5, 2080/6 и 2080/7) КО Кучичино 
во локалитет „Долна Лака“, општина 
Чешиново-Облешево, плански период 2012-
2022 ќе биде заверена со печат од Советот на 
општина Чешиново – Облешево  и  потпис од 
Претседателот на Советот на општината. 

 
Член 4 

Локална Урбанистичка планска 
документација за  изградба на стопански 
комплекс (производство на блокови и цигли 
од печена глина) на (КП 2080/1, 2080/2, 
2080/3, 2080/5, 2080/6 и 2080/7) КО Кучичино 
во локалитет „Долна Лака“, општина 
Чешиново-Облешево, плански период 2012-
2022 се чува, следи и за негова реализација се 
грижи Одделението за урбанизам и просторно 
планирање при општина чешиново-Облешево. 

 
Член 5 

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

 
Br.07-308/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

                                                          

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 Одлуката 
за донесување на Локална Урбанистичка 

планска документација за  изградба на 
стопански комплекс (производство на 

блокови и цигли од печена глина) на (КП 
2080/1, 2080/2, 2080/3, 2080/5, 2080/6 и 2080/7) 
КО Кучичино во локалитет „Долна Лака“, 

општина Чешиново-Облешево, плански 
период 2012-2022 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

донесување на Локална Урбанистичка планска 
документација за  изградба на стопански 
комплекс (производство на блокови и цигли од 
печена глина) на (КП 2080/1, 2080/2, 2080/3, 
2080/5, 2080/6 и 2080/7) КО Кучичино во 
локалитет „Долна Лака“, општина Чешиново-
Облешево, плански период 2012-2022, општина 
Чешиново-Облешево плански период 2012-
2022, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 29.01.2013 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.08-309/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 25 точка 5 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 и 144/12) и член 21, став1, точка 7 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
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Облешево бр. 3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 29.01.2013 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За донесување на Локална Урбанистичка 

планска документација за  дел од градежна 
парцела ( КП 576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО 
Бурилчево, за стопански комплекс репро 

центар за одгледување на ситни преживари 
(овци и кози), општина Чешиново-

Облешево плански период 2012-2022 
Член 1 

Се донесува Локална Урбанистичка 
планска документација за  дел од градежна 
парцела ( КП 576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО 
Бурилчево, за стопански комплекс репро 
центар за одгледување на ситни преживари 
(овци и кози), општина Чешиново-Облешево 
плански период 2012-2022. 

 
Член 2 

Планскиот опфат, третиран во овој 
Урбанистички план, со својата местоположба 
припаѓа на општина Чешиново-Облешево. 

Локалитетот е дефиниран со следните 
граници: 

 Исток: пат ( не категоризиран) 
 Запад: дел од КП 596, 574, 573, 572, 

571, дел од 598, 601 и 602 
 Југ: пат ( не категоризиран) 
 Север: КП 603 
Во рамките на овие граници површината 

на планскиот опфат изнесува 6,31ха. 
 

Член 3 
Локална Урбанистичка планска 

документација за  дел од градежна парцела ( 
КП 576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО Бурилчево, 
за стопански комплекс репро центар за 
одгледување на ситни преживари (овци и 
кози), општина Чешиново-Облешево плански 
период 2012-2022 ќе биде заверена со печат од 
Советот на општина Чешиново – Облешево  и  
потпис од Претседателот на Советот на 
општината. 

 
Член 4 

Локална Урбанистичка планска 
документација за  дел од градежна парцела ( 
КП 576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО Бурилчево, за 
стопански комплекс репро центар за 
одгледување на ситни преживари (овци и кози), 
општина Чешиново-Облешево плански период 
2012-2022 се чува, следи и за негова 
реализација се грижи Одделението за 
урбанизам и просторно планирање при 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 5 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-306/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за донесување на Локална Урбанистичка 

планска документација за  дел од градежна 
парцела ( КП 576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО 
Бурилчево, за стопански комплекс репро 

центар за одгледување на ситни преживари 
(овци и кози), општина Чешиново-Облешево 

плански период 2012-2022 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
донесување на Локална Урбанистичка планска 
документација за дел од градежна парцела ( КП 
576/1) на м.в.„Пилавот“ – КО Бурилчево, за 
стопански комплекс репро центар за 
одгледување на ситни преживари (овци и кози), 
општина Чешиново-Облешево плански период 
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2012-2022, општина Чешиново-Облешево, 
плански период 2012-2022, општина 
Чешиново-Облешево плански период 2012-
2022, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 29.01.2013 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.08-307/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 

Врз основа на член 21, став 1, точка 44 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден  29.01.2013 година донесе: 

 
П Р О Г Р А М А 

за работа на Комисијата за родова 
рамноправност за 2013 година 
 
Вовед 
Согласно чл.16 од  Законот за еднакви 

можности на мажите и жените (Сл.весник на 
РМ бр.66/06), ЕЛС се должни да ги утврдуваат 
и унапредуваат еднаквите можности и да го 
почитуваат принципот на еднакви можности 
при усвојување на мерки и активности кои се 
потребни за воспоставување на еднакви 
можности меѓу половите. 

 
I.Мерки и Активности 
1.Комисијата за родова рамноправност-

еднакви можности ќе соработува со 
здруженија на работодавачите, синдикати, 
невладини организации и здруженија на 
граѓани активни на полето на еднакви 
можности со цел да обезбедат предлози и 
мерки за постигнување на целта на Законот. 

2.Насоките и мерките за постигнување 
на целите ќе бидат насочени во посебни 
области на општествениот живот пред се во 
областа на вработувањето, социјалната 
сигурност и здравствената заштита, 
образованието, семејните односи и 
застапеноста на жените и мажите во јавниот 
живот. 

3.Комисијата со цел да ја зголеми 
родовата рамноправност ќе организира   
семинари, работилници,ќе промовира 
пропаганден материјал и информациски 
кампањи, во соработка со женските невладини 
организации на СОЖМ. 

4.Комисијата ќе се заложи за отварање 
на канцеларија со одредување на 
админисатративно лице, техничка опрема на 
канцелариите со отварање на СОС телефон. 

5.Комисијата ќе ја промовира родовата 
рамноправност на локално ниво. 
 6.Охрабрување на жените за 
пријавување на семејното насилство, како и 
насилство за време на работа. 
 7.Подигнување на свеста на жените за 
остварување на своите права за грижа и 
зачувување на сопственото здравје 
 8.Подобрување на информираноста кај 
младите за заштита од несакана бременост и 
инфективни заболувања. 
 9.Подобра информираност на членовите 
на советот за Законот за еднакви можности и 
родова рамноправност. 
 10.Подобра информираност на жената за 
можностите и новините во земјоделието (жена 
фармер). 
 

II.Јавност 
Во врска со предложените мерки и 

активности на Комисијата за родова 
рамноправност, граѓаните на општина 
Чешиново-Облешево ќе бидат информирани 
преку средствата за јавно информирање. 

 
III.План за акција 
Комисијата ќе се состанува на секои три 

месеци со цел да се направи преглед на 
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спроведените активности во периодот што 
изминал, и превземање на мерки за наредни 
активности. 

Комисијата на крајот на годината ќе 
достави финален извештај за својата работа до 
Советот на општината. 

 
 
IV.Буџет 
Работата на Комисијата ќе биде 

финансирана од Буџетот на општината и 
разни општи и тековни донации. 

 
Br.07-304/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
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 
Програмата за работа на Комисијата за 
родова рамноправност за 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата за работа 

на Комисијата за родова рамноправност за 
2013 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.01.2013 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.08-305/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 
 

 Врз основа на член  21, став 1, точка 43 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 29.01.2013 година ја донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за извршување 
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево 

за периодот 01.01-31.12.2012 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.12.2012 година 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-302/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за  усвојување на Извештајот за извршување 
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево 

за периодот 01.01-31.12.2012 година 
 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за  
усвојување на Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.12.2012 година, што Советот 
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на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-303/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 2 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за работа на 
ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 година, 
изготвен од страна на директорот 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. 
 
Br.07-2606/1           Совет на општина 
05.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за  усвојување на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 
година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Извештајот за работа на ЈПКД 
„Облешево“ за изминатата 2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 29.01.2013 
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.08-2636/1                        Општина 
05.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за работа на 
ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 година, 
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изготвен од страна на директорот 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. 
 
Br.07-300/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 Одлуката 
за  усвојување на Извештајот за работа на 

ЈПКД „Облешево“ за изминатата 2012 
година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Извештајот за работа на ЈПКД 
„Облешево“ за изминатата 2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2013 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.08-301/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 6 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија бр. 5/2002), и 
член 21, став 1, точка 29 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Програмата за работа на 

ЈПКД „Облешево“ за 2013 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за работа на 
ЈПКД „Облешево“ за 2013 година, изготвена од 
страна на директорот на ЈПКД „Облешево“ а 
усвоена од страна на УО 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. 
 
Br.07-298/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 

ЈПКД „Облешево“ за 2013 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за  
усвојување на Програмата за работа на ЈПКД 
„Облешево“ за 2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-299/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките донесени од 
Советот на општината за период 30.09.2012-

31.12.2012 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за реализација 
на Одлуките донесени од Советот на 
општината за период 30.09.2012-31.12.2012 
година изготвен од страна на 
Градоначалникот на општината. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-296/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 
 
 

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 реализација 

на Одлуките донесени од Советот на 
општината за период 30.09.2012-31.12.2012 

година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за  
усвојување на Извештајот за реализација на 
Одлуките донесени од Советот на општината за 
период 30.09.2012-31.12.2012 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 29.01.2013 
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.08-297/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер и поставување на 16 бетонски 

прстени од коритото на река Брегалница кај 
с.Кучичино на коритото на река Злетовица 

кај с.Жиганци 
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Член 1 
 Да се изврши трансфер и да се постават 
16 бетонски прстени од коритото на река 
Брегалница кај с.Кучичино на коритото на 
река Злетовица кај с.Жиганци и истите да 
бидат оспособени за премин преку реката. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-294/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

 
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  трансфер и поставување на 16 бетонски 
прстени од коритото на река Брегалница 

кај с.Кучичино на коритото на река 
Злетовица кај с.Жиганци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер 

и поставување на 16 бетонски прстени од 
коритото на река Брегалница кај с.Кучичино 
на коритото на река Злетовица кај с.Жиганци , 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2013 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.08-295/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 од 
Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  изградба на мост во м.в.Куритарци, 

с.Соколарци 
 

Член 1 
 Да се набават градежни материјали за 
изградба на мост во м.в.Куритарци 
с.Соколарци. 
 Средствата за работна рака за изградба 
на мостот ќе биде од граѓаните од с.Соколарци. 
 

Член 2 
 Средстват за набавка на градежни 
материјали за изградба на мостот се обезбедени 
во Буџетот на општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-292/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
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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  изградба на мост во м.в.Куритарци, 
с.Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за изградба 

на мост во м.в.Куритарци, с.Соколарци, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
29.01.2013 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.08-293/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  набавка на градежен материјал за 
реновирање на црквата св.Атанас во 

с.Теранци 
 

Член 1 
 Да се набави градежен материјали за 
реновирање на црквата св.Атанас од 
с.Теранци. 

 Видот и количината на градежниот 
материјал ќе бидат дефенирани по 
спецификација. 

Член 2 
 Средствата за набавка на градежните 
материјали за реновирање  се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Br.07-288/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 
 

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 градежен материјал за 
реновирање на црквата св.Атанас во 

с.Теранци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за набавка на 
градежен материјал за реновирање на црквата 
св.Атанас во с.Теранци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-289/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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 Врз основа на член 36 став 1, точка 15 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република   акедонија 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 
29.01.2013 година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  отстапување на простор за паркинг 

простор на КП 5443 КО Облешево 
 

Член 1 
 Да се отстапи простор за паркинг 
простор на КП 5443 КО Облешево, земјиште 
сопственост на општина Чешиново-Облешево 
а кое се наоѓа позади општинаката зграда во 
Облешево, за паркирање на возилото за смет 
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. 
 
Br.07-290/1           Совет на општина 
06.02.2013 год.    Чешиново-Облешево 
  Облешево                 Претседател 
                                  Димче Николов 

 
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  отстапување на простор за паркинг 

простор на КП 5443 КО Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
отстапување на простор за паркинг простор на 
КП 5443 КО Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 29.01.2013 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.08-291/1                        Општина 
06.02.2013 год.         Чешиново-Облешево 
  Облешево                    Градоначалник 
                                      Јорданчо Лефков 
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