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

 

Godina 11 broj 2 
^e{inovo-Oble{evo 

16.02.2015 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Програмата за социјална 
заштита за 2015 година 

 
1.Ја прогласувам Програмата 

за социјална заштита за 2015, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-330/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 11 од 

Законот за социјална заштита 
(Службен весник на Република 

македонија бр.79/2009, 36/2011, 

51/2011, 166/2012, 15/2013, 

79/2013, 164/2013, 187/2013, 

38/2014, 44/2014 и 116/2014), член 

22 точка 7 и 9 и член 39 став 1 точка 

15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 10.02.2014 година  ја донесе 
следната: 

 
 

ПРОГРАМА 

За социјална заштита за 2015 
година 

 
 I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 Општина Чешиново-Облешево 
во остварувањето на својата 
надлежност од областа на 

социјалната заштита, работи 
согласно важечката законска 

регулатива и подзаконските акти  

донесени од државата и локалната 

самоуправа. 
 Социјаланата заштита, 

специфичните потреби на 

населението и начинот на 
остварување на социјалната заштита 

се уредува врз основа на Законот за 

социјална заштита, Програмата за 

остварување на социјалната 

заштита, Националната Програма за 

остварување на социјалната 
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заштита, Законот за локална 

самоуправа, Законот за семејство, 

Законот за просторно у урбанистичко 

планирање и други закони од оваа 

област. 

 Со донесување на Програмата 

за заштита, Советот на општина 

Чешиново-Облешево има за цел 

поедини категории на семејства да 

добијат соодветен третман и заштита 

од социјален ризик, совладување на 

овие ризици како и спречување на 

дивијантни појави и однесувања. 

 
 II.СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 Врз основа на Законот за 
локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија 
бр.5/2002) член 22 точка 7, 
општините имаат надлежност да ја 
спроведуваат социјалната заштита 
во следните области: социјална 
заштита и заштита на децата – 

детски градинки и домови за стари 
лица (сопственост, финансирање, 
инвестиции и одржување), 
остварување на социјална грижа за 
инвалидните лица, деца без 
родители и родителска грижа, деца 
со воспитно социјални проблеми, 
деца без родители и родителска 

грижа, деца со воспитно-социјални 

проблеми, деца со посебни потреби, 

деца од еднородителски семејства, 

деца на улица, лица изложени на 
социјален ризик, лица засегнати со 

злоупотреба на дрога и алкохол, 

подигање на свеста на населението, 

домување на лица со социјален 
ризик, остварување на право и 

воспитување на децата од 

предучилишна возраст. Посебна 
грижа се предвидува на т.н. ризични 

групи. Вршењето на овие 

надлежности се во согласност со 

Националната програма за развој на 

социјалната заштита. 

 За превземање мерки и 

унапредување на превенцијата, 

општината има соработка со 

Центарот за социјална работа 

Кочани, така што ги идентификува 

поединечните слулчаи на кои им е 

потребна помош и згрижување. 

 

II.1. Помош на лица со 

посебни потреби во превоз и 

други форми на помош 
Во општина Чешиново-

Облешево нема Центар за 
згрижување на лица со 
интелектуална попреченост и лица 
со посебни потреби, но сепак 
општината ги има во предвид 
таквите лица. 

Во текот на 2015 година 
планира средства за помош во 

превоз на лица со физичка и 
ментална попреченост кои 
посетуваат некои од дневните 
центри во соседните општини Кочани 
и Виница. Општината ќе им помага 
на лицата со интелектуална 
попреченост и лица со посебни 
потреби и низ други форми на помош 

како: помош во лекови, еднократна 

парична помош во материјал за 

градба на домови и слично. 

 
II.2.Материјална помош во 

случај на елементарни непогоди 

Општина Чешиново-Облешево  

во делот на социјална заштита 

предвидува можност за помош во 

материјал за обнова на опожарени 
куќи, поплавени куќи или штета 

настаната од друг вид на 

елементарна непогода. Често се 
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случува овој вид на помош да им е 

потребна на семејства кои живеат во 

тешки супстандардни услови и 

семејства кои имаат деца со посебни 

потреби. 

Општина Чешиново-Облешево 

им излегува во пресрет на таквите 

барања во рамките на своите 

можности со материјална помош до 

колку барањата се издржани и 

поткрепени со докази за настанатата 

штета или социјалната состојба на 

семејството. За таа цел екипа од 

стручни лица ќе излегуваат на терен 
и ќе вршат проценка на штетата и 
условите на живот.  Еден од 
условите да се даде таков вид на 
помош е објектот за кој се бара 
помош да биде легален. 

 
II.3.Поддршка за 

здруженија од областа на 
социјалната и здравствената 

заштита 
Oганизациjata na  Црвен  крст, 

Здруженија на лица  со хендикеп и 
други  остваруваат  активности   од 
областа на социјалната и 
здравствената  заштита  за 
потребите   на  маргинализирани 
групи  како: лица  со посебни  

потреби, стари  лица ,  корисници  
на социјална  помош и сл., и 

одбележуваат  настани   поврзани сo  

нив. 

За таа  цел  општина 

Чешиново-Облешево  предвидува  
средства  за  поддршка  на 

невладини  организации кои работат  

на полето  на  социјалната  и 

здравствената  заштита. 
Во делот на здравствената 

заштита во соработка со ЈЗУ Центар 

за јавно здравје Кочани, Општината 

редовно врши хемиско и биолошко 

испитување и хлорирање на водата 

за пиење  во населените места. 

Во наредниот период, повторно 

во соработка со Центарот за јавно 

здравје Кочани, општината ќе 

изврши дезинсекција и дератизација 

на својата територија за да се 

спречи појава од заразни болести. 

 

II.4.Организирање на 

хуманитарни акции 

  За  потребите на  

маргинализираните  групи: лицата  
со посебни  потрeби, старите  и 
изнемоштени  лица , како  и 
семејства  со  социјален  ризик,  
Општината  ќе организира  собирни  
акции  во  облека и обувки , 
училишни помагала, средства за  
хигиена  и др. , а за тешко болните, 
во соработка со Центарот за 
социјални работи Кочани ќе  

посредува за   добивање  на парична  
помош.  

За овие акции   општината ќе  
го вклучи    Црвениот  крст и други 
невладини организации кои можат 
да  помогнат  во  организирањето  на  
хуманитарните  акции. 

Од страна на основните 

училишта ќе се организираат акции 

во кои младите лица и ученици ќе 

вршат обиколка на стѕари и немоќни 

лица за нивно помагање и 
снабдување со храна и лекови. 

Во текот на изминатите години 

од страна на општината во неколку 

акции за чистење на околината и 
уредување на зелените површини се 

ангажирани корисници на социјални 

парични надоместоци, а во иднина 
општината ќе ги ангажира овие лица 

за вршење на јавни работи. За овие 
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потреби општината во соработка со 

Центарот за социјални работи 

Кочани има евиденција на 

корисниците на социјална парична 

помош. 

 

II.5. Поддршка на  Центарот 

за ран детски развој 

Центрите за ран детски развој 

се центри за згрижување на деца од 

предучилишна возраст кои не 

посетуваат градинка. Таквите центри 

се особено значајни за руралните 

средини и средини каде живеат 
маргинализирани групи ( деца Роми 
или деца од семејства со низок 
социјален статус), односно во 
средини каде нема услови за 
згрижување на децата во градинки. 

Целта на ваквиот начин на 
организирано згрижување е 
социјализација на децата пред 
поаѓање на училиште, стекнување 

минимум навики за следење на 
настава, однесување, дружење и сл. 

Во општина Чешиново-
Облешево постои еден таков центар 
и работи во рамки на Здружението 
на граѓани „Центар за Едукација 
Чешиново-Облешево“ во Облешево, 
во него работат двајца едукатори а 

истиот го посетуваат околу 40 деца. 

Работата од едукативен карактер со 

децата се одвива во перод од 4 часа.  

Општина Чешиново-Облешево 
го помага Центарот за ран детски 

развој во: 

- простор 

 - материјални трошоци (струја, 
вода,телефон) 

 - канцелариски материјал 

 - работа на едукатор . 
Со овој проект  добиваме 

едукација и социјализација на 

децата со низок животен стандард и 

на децата од руралните средини, но 

во исто време ја намалуваме и 

невработеноста во општината со 

вработување на двајца едукатори. 

 

III. ВИДОВИ РИЗИЦИ НА 

КОИ СЕ ИЗЛОЖЕНИ ГРАЃАНИТЕ И 

КАТЕГОРИИТЕ НА ЛИЦА КОИ ГИ 

ОПФАЌА ОВАА ПРОГРАМА 

 

 Основни социјални ризици на 

кои најчесто се изложени граѓаните 

се следните 
 -ризици по здравјето (болест, 
повреда и ивалидност); 
 -ризици од стареење (старост и 
преживување) 
 -ризици од мајчинство и 
смејство 
 -ризици од невработеност и 
професионална неадаптираност и 
 -ризици од неадаптираност кон 

социјалната средина. 
Категории на лица кои ќе бидат 

опфатени со оваа Програма кога ќе 
се најдат во исклучително тешка 
состојба се: 

-лица со телесна попреченост 
-деца на улица (деца без 

родители и родителска грижа) 

-деца со посебни потреби 

-деца со воспитно социјални 

проблеми 

-деца од еднородителски 
семејства 

-лица изложени на социјален 

ризик 

-лица засегнати со употреба на 
дрога и алкохол и 

-стари лица без семејна грижа. 
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 IV.ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 

 Финасиските средства кои се 

потребни за реализација на 

Програмата за социјална заштита во 

општина Чешиново-Облешево ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево 2015 година. 

 Вкупно обезбедени финансиски 

средства: 

 -Од Буџетот на општина 

чешиново-

Облешево.........200.000,00 ден. 

 

 Овие финансиски средства ќе 
се користат за категориите на 
граѓани кои се наоѓаат во 
исклучително тешка финансиска 
состојба и во специфични услови и 
тоа: 
1. Лица со телесна 

попреченост............. 1.000,00 до 

3.000,00 денари 

2. Деца на улица (деца без 

родители и родителска грижа).......... 

1.000,00 до 3.000,00 денари 

3. Деца со посебни потреби........ 

1.000,00 до 3.000,00 денари 

4. Деца со воспитно-социјални 

проблеми.........1.000,00 до 3.000,00 

денари 

5.  Деца од еднородителски 

семејства......1.000,00 до 3.000,00 

денари 

6. Лица изложени на социјален 

ризик...................1.000,00 до 

3.000,00 денари 

7. Стари лица без семејна 

грижа.........1.000,00 до 3.000,00 

денари 

8. Лица со здравствени 

проблеми........1.000,00 до 3.000,00 

денари (за лекување со оперативен 

зафат во странство до 6.000,00 

денари) 

9. Лица погодени од елементарни 

непогоди, пожари и друго (висината 

на финансиските средства што ќе се 

одобрат да бидат во зависност од 

настанатата штета) 

10. Центар за ран детски развој 

(висината на средствата ќе биде 

утврдена во зависност од проектната 

пријава која Центарот ќе ја достави 

до општината) 

Начинот и критериумите за 
доделување на средства за 
еднократна помош на граѓани и на 
Центарот за ран детски развој, 
поединечно ќе се уредат во 
Правилникот за начинот на 
доделување и користење на средства 
за помош на граѓани. 

 Разгледувањето на 
поднесените барања од граѓаните 
(поединечно за секое барање) ќе го  

врши Комисија за финансии 
формиарана од Страна на Советот на 
општина Чешиново-Облешево. 
 За секое Барање поединечно 
средствата ќе се уплаќаат на 
трансакциска сметка на барателот. 

 

 V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 Програмата влегува во сила со 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-317/1              Совет на општина 

13.02.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 



Стр. 6 br.2                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            16.02.2015god. 

 

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

  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 одобрување на 

финансиски средства за 

надомест на патни трошоци за 

превоз на Милена Нисова од 

с.Чифлик до и од Дневниот 
центар за лица со ментална и 

телесна попреченост во Виница 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
одобрување на финансиски средства 
за надомест на патни трошоци за 
превоз на Милена Нисова од 
с.Чифлик до и од Дневниот центар за 
лица со ментална и телесна 

попреченост во Виница, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-339/1      Општина Чешиново-Облешево 

13.02.2015год.           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), и врз основа на 

Програмата за социјална заштита за 

2015 година  Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 10.02.2015 година ја 

донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 

средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Милена 
Нисова од с.Чифлик до и од 
Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 
во Виница 

 
Член 1 

Се одобруват по 5.000,00 
денари (пет илјади денари) месечно 
во текот на 2015 година за превоз на 

Милена Нисова од с.Чифлик до и од 
Дневниот центар за лица со 
ментална и телесна попреченост во 
Виница. 

Средствата да се исплаќаат 
месечно во текот на 2015 година, 
вклучувајки го и месец јануари. 

 

Член 2 

 Средствата да се исплаќаат на 
сметка на нејзиниот татко Зоран 

Нисов од Чифлик ЕМБГ 

1006975493026, 
с/ка210501605282343 Тутунска 

банка. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-326/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 Василка 
Заова од с.Чифлик 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Василка Заова од с.Чифлик, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-340/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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), и 

врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година,  

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 10.02.2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Василка Заова од 

с.Чифлик 

 
Член 1 

 На Василка Заова од с.Чифлик, 
со ЕМБГ3108961498003, со постојано 
место на живеење  во с.Чифлик 
ул.Васил Главинов бб,   и се 
одобрува еднократна парична помош 
во висина од 1.500.00 денари  
(илјада и петстотини денари) како 
помош за лекување. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 200001723940058 Стопанска 
банка. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.08-327/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на 

Организациониот одбор за 

прослава на празникот 

св.Трифун од с.Кучичино 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Организациониот одбор за прослава 
на празникот св.Трифун од 
с.Кучичино, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-341/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година донесе: 
 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Организациониот 

одбор за прослава на празникот 

св.Трифун од с.Кучичино 

 

Член 1 

 На Организациониот Одбор за 

прослава на празникот св.Трифун од 

с.Кучичино, им се одобрува 

еднократна парична помош во 

висина од 6.000.00 денари  (шест 

илјади денари) како помош за 

организација на прославата на 
празникот. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  на Сане Стојанов од 
с.Кучичино ЕМБГ 1906966493006, 
с/ка 240137000711328 Уни банка. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.08-328/1              Совет на општина 
13.02.2015 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  спонзорство-

донација на Афористичка 

репрезентација на Македонија  
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1.Ја прогласувам Одлуката за  

спонзорство-донација на 

Афористичка репрезентација на 

Македонија, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-329/1      Општина Чешиново-Облешево 

13.02.2015год.           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 10.02.2015 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За спонзорство-донација на 
Афористичка репрезентација на 

Македонија  

 

Член 1 

 Се одобрува Барањето на 
Афористичката репрезентација на 

Македонија и им се одобрува 

спонзорство-донација во висина од 
3.000,00 денари (три илјади 

денари), за спроведување на 

активности согласно нивната 

Програма за работа (изработка на 

ВЕБ страна, издавање на книга, 

организација на вечерта на 

Македонскиот афоризам и други 

активности). 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Афористичката 

репрезентација на Македонија ЕДБ 

4013014511856, с/ка 

210069848510175 Тутунска банка. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.08-318/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 трансфер на 

средства до Фудбалскиот клуб 

Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
трансфер на средства до 

Фудбалскиот клуб Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 10.02.2015 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.09-338/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За трансфер на средства до 

Фудбалскиот клуб Чешиново 
 

Член 1 
 На фудбалскиот клуб Чешиново 

да се исплатат 4.000,00 денари 

(четири илјади денари) за 

изготвување на Завршна сметка на 

клубот за 2014 година. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Фудбалскиот клуб 

Чешиново. 
  

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.08-319/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 градежни 

активности во село Жиганци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
градежни активности во село 
Жиганци, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-336/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 
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Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 10.02.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

за градежни активности во село 

Жиганци 

 

Член 1 

Бетонските прстени од водите 

на река Злетовица, кои не се 

вградени (употребени), да се вградат 
во долот кој го поплавува селото. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.              
 
Бр.08-320/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 

акција за санирање на штети од 

поплавите 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

спроведување на акција за санирање 

на штети од поплавите, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-337/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја 
донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за спроведување на акција за 
санирање на штети од поплавите 

 

Член 1 
Месните Заедници да 

спроведат работна акција за 

санирање на штетите на улиците и 

патиштата на територија на 
општината, настанати од поплавите 

кои ја зафатија територијата на 

општината. 

Да се дозволи црпење на песок 

од водите на реките за да се 
санираат ударните дупки. 
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Член 2 

 Општината да обезбеди 

механизација која ќе помогне во 

спроведување на работната акција. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-318/1              Совет на општина 
13.02.2015 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 приоритетен 

проект и сопствено учество во 
реализација на проектот 

„Техничка документација за 

фекална канализација со 

пречистителна станица во село 
Теранци“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

приоритетен проект и сопствено 

учество во реализација на проектот 
„Техничка документација за фекална 

канализација со пречистителна 

станица во село Теранци“, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-334/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за приоритетен проект и 
сопствено учество во 

реализација на проектот 
„Техничка документација за 

фекална канализација со 

пречистителна станица во село 

Теранци“ 
 

Член 1 

Како приоритетен проект за 
аплицирање на Јавниот повик за 

прибирање на Предлог-Проекти за 

развој на подрачја со специфични 
развојни потреби за 2015 година е 

проектот се избира „Техничка 

документација за фекална 

канализација со пречистителна 

станица во село Теранци“. 
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Член 2 

 Општината да учествува со 

10% сопствени средства, од 

вкупниот буџет, во реализација на 

проектот. 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    
 
Бр.08-323/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 
приоритетен проект „Изградба на 

крак на канализационен систем 

во село Соколарци со 
предтретман“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект 

„Изградба на крак на 
канализационен систем во село 

Соколарци со предтретман“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-332/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За избор на приоритетен проект 
„Изградба на крак на 

канализационен систем во село 
Соколарци со предтретман“ 

 

Член 1 

Како приоритетен проект 

согласно Стратегијата за Локален 

Економски Развој на општина 

Чешиново-Облешево се избира 

„Изградба на крак на 

канализационен систем во село 
Соколарци со предтретман“. 

 

Член 2 
 Со овој проект општината да 

аплицира на Јавниот повик 

бр.1/2015 за доставувања на барања 
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за користење на средства од ЕУ ИПА 

грантот за рурална инфраструктура. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-322/1              Совет на општина 
13.02.2015 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 

приоритетен проект „Нова 
бушотина за вода за 

водоснабдителен систем во село 
Спанчево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект „Нова 
бушотина за вода за 

водоснабдителен систем во село 

Спанчево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-331/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За избор на приоритетен проект 

„Нова бушотина за вода за 
водоснабдителен систем во село 

Спанчево“ 
 

Член 1 
Како приоритетен проект 

согласно Стратегијата за Локален 
Економски Развој на општина 
Чешиново-Облешево се избира „Нова 

бушотина за вода за 

водоснабдителен систем во село 
Спанчево“. 

 

Член 2 

 Со овој проект општината да 
аплицира на Јавниот повик 

бр.1/2015 за доставувања на барања 

за користење на средства од ЕУ ИПА 

грантот за рурална инфраструктура. 

 
Член 3 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево.              
                                       
Бр.08-325/1              Совет на општина 

13.02.2015 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 

приоритетен проект „Изградба на 
улици во село Теранци“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
избор на приоритетен проект 

„Изградба на улици во село 
Теранци“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-333/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја 

донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За избор на приоритетен проект  

„Изградба на улици во село 

Теранци“ 
 

Член 1 
 Како приоритетен проект 
согласно Стратегијата за Локален 
Економски Развој на општина 
Чешиново-Облешево се избира 
„Изградба на улици во село 
Теранци“. 

 

Член 2 
 Со овој проект општината да 
аплицира на Јавниот повик 
бр.1/2015 за доставувања на барања 
за користење на средства од ЕУ ИПА 
грантот за рурална инфраструктура. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-324/1              Совет на општина 

13.02.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
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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 приоритетен 

проект и соптвено учество во 

реализација на проектот 

„Техничка документација за 

реконструкција на улица во село 

Чешиново“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
приоритетен проект и соптвено 
учество во реализација на проектот 
„Техничка документација за 
реконструкција на улица во село 
Чешиново“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
10.02.2015 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-335/1      Општина Чешиново-Облешево 
13.02.2015год.           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 10.02.2015 година ја 

донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За приоритетен проект и 

соптвено учество во реализација 

на проектот „Техничка 

документација за реконструкција 

на улица во село Чешиново“ 

 

Член 1 

 Како приоритетен проект за 

аплицирање на Јавниот повик за 
прибирање на Предлог-Проекти за 
развој на селата за 2015 година сње 
избира проектот „Техничка 
документација за реконструкција на 
улица во село Чешиново“. 
 

Член 2 
 Општината да учествува со 
10% сопствени средства, од 

вкупниот буџет, во реализација на 
проектот. 
 Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2015 година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-321/1              Совет на општина 

13.02.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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