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

 

Godina 10 broj 3 
^e{inovo-Oble{evo 

28.03.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
    Врз основа на член 50, став 

1, точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за сопствено 
учество во реализација на 

проектот „ Изградба на 
повеќенаменско спортско 

игралиште во с.Соколарци“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
сопствено учество во реализација 
на проектот „ Изградба на 
повеќенаменско спортско 
игралиште во с.Соколарци“, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-353/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За сопствено учество во 

реализација на проектот „ 
Изградба на повеќенаменско 

спортско игралиште во 
с.Соколарци“ 

 
Член 1 

 Се одобрува сопствено 

учество во висина од 10% од 

вкупната вредност на проектот 

„Изградба на повеќенаменско 

спортско игралиште во 

с.Соколарци“ 
 Проектот да се поднесе до 

Министерство за локална 

самоуправа - Биро за регионален 
развој, за проекти наменети за 

подрачја со специфични развојни 

потреби за 2014 година. 
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.             
                                        
Бр.07-526/1              Совет на општина 

17.03.2014 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 сопствено 
учество во реализација на 

проектот „Техничка 
документација за фекална 

канализација со пречистителна 
станица во с.Бања “ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
сопствено учество во реализација 
на проектот „Техничка 

документација за фекална 

канализација со пречистителна во 
с.Бања “, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

14.03.2014 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.08-353/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За сопствено учество во 

реализација на проектот „ 

Техничка документација за 
фекална канализација со 
пречистителна станицаво 

с.Бања“ 
 

Член 1 

 Се одобрува сопствено 
учество во висина од 10% од 

вкупната вредност на проектот 

„Техничка документација за 

фекална канализација со 

пречистителна станица во с.Бања “ 

 Проектот да се поднесе до 

Министерство за локална 
самоуправа - Биро за регионален 

развој, за проекти наменети за 

развој на селата за 2014 година. 
 

Член 2 

 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.07-529/1              Совет на општина 

17.03.2014 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 транспорт на 
шљунак и друг градежен отпад 

од с.Жиганци до депонија 
Буќески дол кај с.Чифлик 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
транспорт на шљунак и друг 
градежен отпад од с.Жиганци до 
депонија Буќески дол кај с.Чифлик, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-353/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За транспорт на шљунак и друг 

градежен отпад од с.Жиганци до 
депонија Буќески дол кај 

с.Чифлик 
 

Член 1 
 Се одобрува транспорт на 
шљунак и друг градежен отпад 
настанат од изградбата на мостот 
на река Злетовица кај с.Жиганци  
до депонија Буќески дол кај 

с.Чифлик. 
 Се дозволува шљунакот и 
градежниот отпад од член 1 на оваа 
Одлука да бидат искористени и за 
тампонирање на локални патишта и 
улици, доколку општината утврди 
дека има потреба од истото. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-528/1              Совет на општина 

17.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

  

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  Информацијата за  

извршени припреми на планот 

за наводнување за 2014 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за извршени припреми на планот за 

наводнување за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-586/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за извршени 

припреми на планот за 
наводнување за 2014 година 

 

I 

1.Се усвојува Информацијата 

за извршени припреми на планот за 

наводнување за 2014 година, 

изготвена од страна на 

Водостопанство Брегалница. 

 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавување во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-572/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

  

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за усвојување на 

Завршната сметка на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево 

за 2013 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2014 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

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

на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-585/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1, точка 4 

од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 година 
ја донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2013 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка 
на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година која е 
прилог на оваа Одлука. 

  

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.07-573/1              Совет на општина 
26.03.2014 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 одобрување на 

Оперативниот план  за ученички 

екскурзии и излети на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрување на Оперативниот план  
за ученички екскурзии и излети на 
ОУ „Климент Охридски“ Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-584/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на Оперативниот 

план  за ученички екскурзии и 

излети на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 

 

Член 1 

 По Барање на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево, се одобрува 

Оперативниот план  за ученички 

екскурзии и излети. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     

Бр.07-571/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Завршната сметка на Јавното 
Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“ за 2013 

година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на 

Јавното Претпријатие за Комунални 

Дејности „Облешево“ за 2013 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

14.03.2014 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.08-583/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

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

5/2002), и член 21, став 1, точка 31 
од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 година 
ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Завршната 

сметка на Јавното Претпријатие 

за Комунални Дејности 

„Облешево“ за 2013 година 
 

Член 1 

Се усвојува Завршната сметка 

на Јавното Претпријатие за 
Комунални Дејности „Облешево“,  

за 2013 година. 

 

Член 2 

 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.07-570/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

  

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
усвојување на Годишниот 

Извештај на општина 
Чешиново-Облешево за 2013 
година, согласно член 34 од 

Законот за финансирање на ЕЛС 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 
на општина Чешиново-Облешево за 
2013 година, согласно член 34 од 
Законот за финансирање на ЕЛС, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-587/1       Општина Чешиново-Облешево 

26.03.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36 став 1, точка 

2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1, точка 4 

од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај на општина 
Чешиново-Облешево за 2013 
година, согласно член 34 од 

Законот за финансирање на ЕЛС 
 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот 
Извештај на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година, согласно 
член 34 од Законот за 
финансирање на ЕЛС, кој е прилог 
на оваа Одлука. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.07-574/1              Совет на општина 

26.03.2014 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 усвојување на 

Извештајот за наменски 

потрошени средства на 

Здружението Центар за 

едукација Чешиново-Облешево, 

за реализација на Проект 

финансиран од општина 

Чешиново-Облешево за 2013 

година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 
наменски потрошени средства на 
Здружението Центар за едукација 
Чешиново-Облешево, за 
реализација на Проект финансиран 
од општина Чешиново-Облешево за 
2013 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 14.03.2014 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.08-588/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот 

за наменски потрошени 

средства на Здружението 

Центар за едукација Чешиново-

Облешево, за реализација на 

Проект финансиран од општина 

Чешиново-Облешево за 2013 
година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
наменски потрошени средства на 
Здружението Центар за едукација 
Чешиново-Облешево, за 
реализација на Проект финансиран 
од општина Чешиново-Облешево за 

2013 година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-575/1              Совет на општина 
26.03.2014 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Извештајот за наменски 

потрошени средства на 

Здружението Фудбалски клуб 

Чешиново, за реализација на 

Проект финансиран од општина 

Чешиново-Облешево за 2013 

година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

наменски потрошени средства на 
Здружението Фудбалски клуб 
Чешиново, за реализација на 
Проект финансиран од општина 
Чешиново-Облешево за 2013 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
14.03.2014 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.08-589/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот 

за наменски потрошени 

средства на Здружението 

Фудбалски клуб Чешиново, за 

реализација на Проект 

финансиран од општина 

Чешиново-Облешево за 2013 

година 

 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 
наменски потрошени средства на 
Здружението Фудбалски клуб 
Чешиново, за реализација на 
Проект финансиран од општина 
Чешиново-Облешево за 2013 
година. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-576/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

  

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Програмата за социјална 
заштита за 2014 година 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 

социјална заштита за 2014 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2014 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.08-590/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 
ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Програмата 

за социјална заштита за 2014 
година 

 

Член 1 

 Се усвојува Програмата за 

социјална заштита за 2014 година 
која е составен дел на оваа Одлука. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-577/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

  

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 и 

79/2013), 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 ја донесе 
следната: 

 
ПРОГРАМА 

За социјална заштита за 2014 
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 заштита, Законот за 

локална самоуправа, Законот за 
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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 2014 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 же 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 



Стр. 12 br.3                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            28.03.2014god. 

 

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

настаната од друг вид на 

елементарна непогода. Често се 

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 

 

  Oганизациjaтa нa  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 
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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 потреби 

општината во соработка со 

Центарот за социјални работи 

Кочани има евиденција на 

корисниците на социјална парична 

помош. 

 

III. ВИДОВИ РИЗНИЦИ 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. 
 

 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 2014 година. 

 Вкупно обезбедени 

финансиски средства: 

 -Од Буџетот на општина 

чешиново-
Облешево.........100.000,00 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 
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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) 

Начинот и критериумите за 
доделување на средства за 
еднократна помош на граѓани, 

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.07-555/1              Совет на општина 
20.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Правилникот за утврдување на 

цената на услугите во Детска 

градинка „Ѕвездички“ - 

Чешиново   
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Правилникот за 
утврдување на цената на услугите 
во Детска градинка „Ѕвездички“ - 
Чешиново, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
14.03.2014 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.08-591/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 
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одржана на ден 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Правилникот 

за утврдување на цената на 

услугите во Детска градинка 

„Ѕвездички“ - Чешиново   

 

Член 1 

 Се усвојува Правилникот за 

утврдување на цената на услугите 

во Детска градинка „Ѕвездички“ 

Чешиново. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-578/1              Совет на општина 

26.03.2014 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  измена и 

дополнување на Програмата  
за изработка на  Урбанистички 

Планови (за село), 

Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени 

и дополнувања на  

урбанистички планови за 2014 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  

Урбанистички Планови (за село), 

Урбанистички Планови вон 

населено место, ЛУПД и измени и 

дополнувања на  урбанистички 

планови за 2014 год.на подрачјето 

на општина Чешиново-Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-592/1       Општина Чешиново-Облешево 

26.03.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 
Врз основа на член 17 став 1, 

член 26 точка 6 од Законот за 
просторно и урбанистичко 

планирање (“Сл.весник на РМ“ 
бр.51/05,137/07,91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 

163/13), член 36 став 1 точка точка 

15 од Законот за локална 

самоуправа (“Сл.весник на РМ“ 

бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 7 

од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (“Сл.гласник на општина 

Чешиново-Облешево“ бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 14.03.2014 година  ја донесе 

следната : 
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О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 

Програмата за изработка на  

Урбанистички Планови (за 

село), Урбанистички Планови 

вон населено место, ЛУПД и 

измени и дополнувања на  

урбанистички планови за 2014 

год.на подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

Во Програмата за изработка 

на  Урбанистички Планови (за 
село), Урбанистички Планови вон 
населено место, ЛУПД и измени и 
дополнувања на  урбанистички 
планови за 2014 год.на подрачјето 
на општина Чешиново-Облешево 
бр.07-2470/1 од 31.12.2013 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.15/2013) во 
точка II. Активности по подточка 

Локална урбанистичка планска 
документација се додава нова 
потточка Општ акт која гласи: 

Општ акт: 
До донесување на план за 

село, изградбата на селата кои 
немаат урбанистичка документација 
може да се врши под услови и 

начин што со општ акт ќе ги утврди 
општината. 

Општиот акт се донесува по 

претходна Согласност од 

Министерството надлежно за 

работите од областа на 
уредувањето на просторот. 

По издадената согласност од 

страна на Министерството за 

транспорт и врски општиот акт го 
донесува Советот на општината. 

 

Член2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-579/1              Совет на општина 

26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  усвојување на 

Финансискиот извештај за 
локалните избори 2013 година, 

од ОИК Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Финансискиот 
извештај за локалните избори 2013 
година, од ОИК Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
14.03.2014 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.08-593/1       Општина Чешиново-Облешево 

26.03.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 
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 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 14.03.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Финансискиот 
извештај за локалните избори 

2013 година, од ОИК Чешиново-
Облешево 

 
Член 1 

 Се усвојува Финансискиот 
извештај за локалните избори 2013 
година, од ОИК Чешиново-

Облешево а кој се однесува за 
сметка 772014046078947, за 
користење на средства од Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     

Бр.07-580/1              Совет на општина 

26.03.2014 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 материјална 

помош на група граѓани од 

с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош на група 

граѓани од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 14.03.2014 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.08-594/1       Општина Чешиново-Облешево 

26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 
ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За материјална помош на група 

граѓани од с.Соколарци 

 
Член 1 
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 Се одобрува материјална 

помош на група граѓани од 

с.Соколарци, во набавка на 3 

бетонски прстени (ќунци) за мост 

во м.в. Прогон кај кривината на 

патот Чешиново-Соколарци. 

 Работата со механизација, 

поставувањето на истите и слично е 

на терет на барателите. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.     

Бр.07-595/1              Совет на општина 
26.03.2014 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 Петар 

Николов од Кочани 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Петар Николов од Кочани, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2014 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.08-353/1       Општина Чешиново-Облешево 
26.03.2014год.                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 14.03.2014 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 
помош на Петар Николов од 

Кочани 
 

Член 1 

 На Петар Николов од Кочани, 

со постојано место на живеење  во 
Кочани ул. Стамен Манов бр.146  

му се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 6.000.00 
денари (шест илјади денари) како 

помош за лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 210501670680616 Тутунска 

Банка. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.07-582/1              Совет на општина 
26.03.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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