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

 

Godina 11 broj 3 
^e{inovo-Oble{evo 

24.03.2015 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
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 остварени 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени приходи од работа на 
пазарот во Облешево, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-559/1      Општина Чешиново-Облешево 
17.03.2015год.           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 16.03.2015 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварени приходи од работа 

на пазарот во Облешево 
 

I 
Се усвојува Информацијата за 

остварени приходи од работа на 
пазарот во Облешево за месец 
февруари 2015 година, изготвена од 
страна на ЈПКД „Облешево“. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-317/1              Совет на општина 
23.03.2015 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. 
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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 ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 

за 2014 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 

ОУ „Климент Охридски“ Облешево за 
2014 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-627/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

 

 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево за 2014 

година 

 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка 

903 и 787 за 2014 година на ОУ 

„Климент Охридски“ 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.08-611/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 усвојување на 

Завршната сметка на ОУ  
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2014 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2014 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-626/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за 2014 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци на 

следните сметки: 

 772010523190317-наменска 

сметка 
 772010523178712-сметка на 

сопствени приходи 

 772010523178515-сметка од 
Проект на Роми. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-610/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 усвојување на 
Завршната сметка на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 2014 
година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2014 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-629/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 
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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 16.03.2015 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 

сметка на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за 2014 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2014 година на следните сметки: 
 772016199978712-сметка на 
сопствени приходи 
 772016199990317-наменска 
дотација. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    
 
Бр.08-317/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 усвојување на 

Завршната сметка на наменска 

сметка 772014046078947 на 

Општинска Изборна Комисија 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка 

наменска сметка 772014046078947 

на Општинска Изборна Комисија, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.03.2015 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.09-628/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја 
донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на наменска сметка 

772014046078947 на Општинска 
Изборна Комисија 
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Член 1 

Се усвојува Завршната сметка 

на наменска сметка 

772014046078947 на Општинска 

Изборна Комисија. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.08-612/1              Совет на општина 
23.03.2015 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 усвојување на 

Завршната сметка на ЈПКД 

„Облешево“ за 2014 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 
ЈПКД „Облешево“ за 2014 година, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.03.2015 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.09-631/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 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 16.03.2015 година ја 
донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на ЈПКД „Облешево“ за 

2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Завршната сметка 

на ЈПКД „Облешево“ за 2014 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.08-614/1              Совет на општина 

23.03.2015 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. 
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бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за формирање на 

просторни сили за заштита и 

спасување  на општина 

Чешиново-Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на просторни сили за 
заштита и спасување на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-632/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 94 став 3 

од Законот за заштита и спасување 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 36/2004, 49/2004, 

86/2008, 124/2010, 18/2011 и 

41/2014) и член 12 од Уредбата за 
начинот на пополнувањето на 

резервниот состав на силите за 

заштита и спасување и средствата од 

материјалната обврска (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.18/2006), а во согласност со 

Одлуката за утврдување на 

персоналниот и материјалниот 

состав на силите за заштита и 

спасување (Службен весник на 

Република Македонија бр.124/2006), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

 

 

О Д Л У К А 

За формирање на просторни 

сили за заштита и спасување 
 на општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се формира и 
се утврдува персоналниот состав на 
просторните сили за заштита и 
спасување од природни непогоди и 
други несреќи во општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

На подрачјето на општина 
Чешиново-Облешево за потребите на 
заштитата и спасување се формираат 
специјализирани и универзални сили 
за заштита и спасување. 

 

Член 3 

Видот и специјалноста на 

специјализираните единици како и 

нивната јачина и јачината на 
универзалните единици за заштита и 

спасување ќе се донесат со посебни 

одлуки. 

 
Член 4 

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.08-615/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 формирање на 

Просторниот Штаб за заштита и 
спасување 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Просторниот Штаб за 

заштита и спасување, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-633/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 93 став 1 
од Законот за заштита и спасување 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 36/2004, 49/2004, 

86/2008, 124/2010, 18/2011 и 

41/2014), член 2, став 1 точка 11 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005) и член 22 став 1 точка 10 

од Законот за локална самоуправа ( 

Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За формирање на Просторниот 
Штаб за заштита и спасување 

 
Член 1 

 Со оваа Одлука се формира 
Просторниот Штаб за заштита и 
спасување на општина Чешиново-

Облешево и се утврдува 
персоналниот состав на Просторниот 
Штаб за заштита и спасување од 
природни непогоди и други несреќи 
на подрачјето на општина Чешиново-
Облешево. 
 

Член 2 

Персоналниот состав на 

Просторниот Штаб за заштита и 

спасување во општина Чешиново-

Облешево е во јачина од 7 луѓе кои 

се распоредени по следните 

должности и тоа: 
1.Командант 

2.Началник 

   Помошници на началникот 

за: 
3.Оперативни работи 

 А) Хуманитарни мерки за 

заштита и спасување 
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- Прва медицинска помош 

Б) Технички мерки за заштита 

и спасување 

 4.Помошен персонал: 

  - Извршител – администратор 

  - Извршител – курир – возач 

 Вкупно персоналниот состав во 

Просторниот Штаб за заштита и 

спасување изнесува 7 луѓе. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-616/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 усвојување на 

Извештајот за реализирани 
расходи на Здружението „Центар 

за едукација Чешиново-

Облешево“ за 2014 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

реализирани расходи на 

Здружението „Центар за едукација 
Чешиново-Облешево“ за 2014 

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

седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-634/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја 
донесе следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот за 

реализирани расходи на 

Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“ 

за 2014 година 
 

Член 1 

Се усвојува Извештајот за 

реализирани расходи на 

Здружението „Центар за едукација 
Чешиново-Облешево“ за 2014 

година, средства кои како трансфер 

Здружението ги има добиено од 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево во текот на 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.08-617/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 усвојување на 

Завршната сметка на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2014 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на 
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.03.2015 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 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2014 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка 
на Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година која е 
прилог на оваа Одлука. 

  
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-636/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 Програмата за јавни работи 

 

 1.Ја прогласувам Програмата за 

јавни работи, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-637/1      Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 21 став 1 

точка 11 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 

16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

 

ПРОГРАМА  
ЗА ЈАВНИ РАБОТИ 

 
I. Вовед 

Општина Чешиново-Облешево се 

наоѓа во најнискиот рамничарски 

предел од Кочанско Поле, во 

средното сливно подрачје на река 

Брегалница. Зафаќа простор од 

133,5 км2. Општината зазема 

средишна позиција помеѓу 

поголемите градски општини Кочани, 

Штип и Пробиштип. Преку главната 

сообраќајница Штип-Кочани-

Делчево, општината се поврзува со 

Република Бугарија. 

Општинскиот центар е 

с.Облешево а во склоп на општината 

се и следните населени места: 

Чешиново, Чифлик, Соколарци, 

Спанчево Теранци, Жиганци, Бања, 

Кучичино, Бурилчево, Уларци, 
Новоселани, Лепопелци и Врбица. 
Општината брои 7.490 жители (попис 
2002 година) од кои 45,6 % се 
активно население. Во општината 
претежно живее македонско 
население со сосема мал процент на 
влашко население. Густината на 
населението изнесува 49,7 жители 
на 1км2. Миграцијата село-град 

последните години е доста опадната 
 
II. Што предвидува 
програмата 

Програмата за јавни работи 
носи назив „Зелена Македонија“. 
Работите од јавен интерес во 

Општина Чешиново-Облешево ги 
врши Јавното Претпријатие за 

Комунални Дејности „Облешево“ 

со седиште во с.Облешево. 
 Во овие работи спаѓаат: 

 Собирање, транспортирање 

и депонирање на комунален 
цврст отпад од населението 

на уредени депонии; 

 Одржување на јавна чистота 

во општината, под што се 
подразбира чистење (миење 

и метење) на јавни и 

сообраќајни површини, 
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одржување на пешачки 

патеки, детски игралишта, 

отворени одводни канали, 

како и чистење на снегот во 

зимски уаслови; 

 Одржување и користење на 

паркови, зеленило, водни и 

рекреативни површини, под 

што се подразбира 

подигање, одржување и 

користење на зелени 

површини, садење на ниска 

и висока вегетација и 

слично; 
 Одржување на улична 

сообраќајна сигнализација и 
други инфраструктурни 
објекти од локално значење, 
под што се подразбира 
нивно редовно 
инвестиционо и зимско 
одржување; 

 Одржување на јавно 

осветлување, под што се 
подразбира промена на 
прегорени сијалици и 
слично; 

 Одржување  на сточниот и 
зелениот пазар во 
Облешево; 

 Сечење и складирање на 

огревно дрво на јавни и 
сообраќајни површини; 

 Одржување на гробиштата 

во сите населени места; 

 Одведување и пречистување 

на отпадни води, под што се 
подразбира прифаќање на 

отпадни води од куќниот 

приклучок на дворната 

канализациона мрежа, 
одведување со улична 

канализациона мрежа, 

пречистување и испуштање 

во реципиенд, како и 

чистење на септички јами. 

Работите кои се планираат да 

бидат реализирани со Програмата за 

јавни работи се следните: 

 Одржување на локалните 

патишта и дел од 

Магистралниот пат М5 кој 

поминува низ с.Облешево 

 Одржување на паркови и 

зеленило 

 Одржување, чистење на 

пазарот 

 Чистење на постоечки 
депонии 

 Одржување, чистење на 
гробиштата во сите 
населени места на 
територија на општината 

 Уредување на просторот 
на и околу селските 
игралишта 

 Уредување на јавни 

површини  
Бројот на лица кои се планира да 

бидат ангажирани со програмата е 
10. 

Се работи за лица со завршено 
основно и средно образование, лица 
од социјално загрозени семејства. 

 
 1.Одржување на локалните 

патишта, дел од магистралниот 

пат М5 кој поминува низ 
с.Облешево и улиците во 

самите населени места 

 

 На територија на општина 

Чешиново-Облешево има 10 локални 

патишта со вкупна должина од 27,1 

км. 

 На самиот почеток на 

работните активности се планира да 

започнат со санација на банкините 



Стр. 12 br.3                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            24.03.2015god. 

 

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

на локалните патишта. Истите се 

обраснати со трева и грмушки за што 

е потребно нивно косење и 

кастрење. 

 Со проектот е предвидено и 

уредување на улиците во самите 

населени места 

 Со извршување на овие работи 

ќе се подобри движењето на 

пешаците и возилата и тоа со 

подобрување на прегледноста и 

безбедноста на сообраќајот како и 

при влез и излез на земјоделски 

машини во и од нивите. 
 Со започнување на 
земјоделските работи се зголемува 
фреквенцијата на луѓе и земјоделски 
машини по патиштата. 
 Пешаците до своите ниви 
пристигнуваат движејки се по 
банкините на локалните патишта 
(скоро сите локални патишта 
граничат со ниви на кои претежно 

има засеано ориз и засадени 
градинарски култури) 

Се предвидува и: 
 Рамнење на банкините 

оштетени од атмосферски 
влијанија 

 ќе се изврши и вадење на 
оштетените и 

поставување нови 
сообраќајни знаци 

 поправка на заштитана-

еластична ограда на 

локалните патишта 

 санирање на поголеми 
дупки на локалните 

патишта 

 санирање на поголеми 

дупки на улиците во 
самите населени места 

 

2.Одржување на паркови и 

зеленило 

 Во општина Чешиново-

Облешево парково зеленило има во 

две населени места и тоа во 

Облешево и Чешиново. 

Во Облешево има простор уреден во 

парк со површина од 5000 м2. 

Паркот е од затворен тип ограден со 

бетон на кој има ставено и 

дополнителна железна ограда во 

должина од 150м која граничи со 

пазарот. 

На границите на пазарот има 
поставено иста таква ограда-со иста 
должина. 

Од источната страна должината 
на оградата изнесува 110м. 

Со проектот: 
 ќе се изврши фарбање на 

клупи  
 фарбање на корпи за 

отпадоци 

 косење на трева и 
наводнување 

 засадување на цвеќиња 
во тревникот 

 засадување на цвеќиња 
во бетонски саксии 

 кастрење на 
декоративни, зимзелени, 

нискорастечки дрвца 
засадени во 

внатрешноста на 

фонтаната која се наоѓа 

во средина на паркот 

 поправка и фарбање на 
заштитна ограда 

 засадување нови садници 

 наводнување и кастрење 

на садниците 

 прскање и дезинфекција 

на садници заради 
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заштита од болести и 

инсекти 

 поправка и одржување на 

детско игралиште кои се 

во склоп на паркот 

 фарбање на 

канделабрите и замена на 

прегорени сијалици 

 Се предвидува и 

уредување на зелени 

површини во другите 

населени места. 

Во Чешиново има новоизграден 

парк кој се наоѓа во непсредна 
близина на културниот дом во 
селото. 

Паркот е уреден со неколку 
содржини меѓу кои летна сцена, 
голф терен, летниковци, забавен 
детски парк и др.  

Со проектот е предвидено 
одржување на сите овие површини 
како и ставање во функција на 

фонтаната во паркот. 
 
3.Одржување на пазарот  
Пазарот е лоциран во с.Облешево. 

Истиот се простира на површина од 
1000 м2. 
Со проектот се предвидува 

 Реконструкција на оштетени 

врати и оштетена заштитна 
ограда (заварување, фарбање) 

 Замена на скината метална 

мрежа, која го оделува 

зелениот од сточниот пазар; 

 Рекострукција на поилки за 
стоката во пазарот; 

 Поправка и фарбање на 

тезгите 

 Окопување на дрвца (кастрење 

и полевање) 

Површината на пазарот е 

земјена така што постојат 

вдлабнатини кои при врнежи се 

полнат со вода и со тоа се спречува 

максималното искористување на 

просторот на пазарот поради 

неможноста на тие места да се 

постават подвижни тезги, како и да 

се сместат возила со приколки со 

стока.Со проектот тие вдлабнатини 

ќе се пополнат со песок-чакал, ќе се 

изврши рамнење и правилно 

распоредување. 

 

4.Чистење на постоечки 

депонии 
 Во општина Чешиново-
Облешево  

има четири постоечки депонии и тоа 
во близина на с.Облешево, 
с.Чешиново, с.Бања и на тромеѓето 
помеѓу селата Чифлик, Кучичино и 
Теранци. 
 Во периодиот предвиден со 
Проектот, вработените во ЈПКД 

заедно со лицата кои ќе бидат 
ангажирани преку проектот за јавни 
работи ќе вршат собирање на 
расфрланиот смет околу депониите и 
нивно лоцирање на местото каде е 
предвидена самата депонија. Исто 
така ќе бидат исчистени и самите 
населени места од сметот кој е 

расфрлан по улиците. 

 Со тоа ќе се придонесе кон 

спречување и намалување на 

штетните влијанија на отпадот и на 
депониите врз животната средина и 

врз животот и здравјето на самото 

население. 

Со програмата е предвидено и 
поправка на заштитната ограда на 

депонијата Буќески дол на места 

каде таа е оштетена. 
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5.Чистење и одржување на 

гробиштата 

Со Програма за одржување на 

гробиштата, донесена од Советот на 

општина Чешиново-Облешево 

предвидени се активности кои ЈПКД 

треба да ги спроведе за одржување 

на гробиштата. Поради малиот број 

на вработени, ЈПКД не може да 

одговори на обврските предвидени 

во Програмата. 

Со проектот: 

 Ќе се изврши косење на 

тревата во гробиштата во 
сите населени места во 
општината 

 Ќе се изврши уредување на 
стазите во гробиштата 

 Ќе се поправи заштитната 
ограда околу гробиштата 
 

6.Уредување на просторот на 
и околу селските игралишта 

Во сите населени места на 
територија на општината постојат 
селски игралишта. Истите се доста 
оштетени ( исушена или обрасната 
трева, искината ограда, оштетени 
стативи, вдлабнатини-дупки на 
теренот и сл.) 

Со проектот се предвидува 

санирање на сите горе наведени 
работи. 

 

7.Уредување на јавни 

површини во општината 

Под јавни површини во 
општината ги ставивме уредување на 

училишните дворови (косење на 

трева, засадување на цвеќиња и 

сл.), уредување на дворот на 
општинските згради и уредување на 

дворот на Јавното Претпријатие. 

 

- План за одржливост и рок 

на реализација на 

програмата 

ЈПКД „Облешево“ ќе биде 

надлежно околу одржливоста на 

резултаитите постигнати со 

програмата. Работите од јавен 

интерес се надлежност на јавното 

претпријатие. 

Рокот на реализација на оваа 

Програма е предвиден од 7 месеци, 

почнувајки веднаш по усвојување на 

истата. 

  
- Финансирање 

Финансирањето по основ на оваа 
Програма ќе биде од Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево. 

Во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево се предвидени средства во 
износ од 600.000,00 денари 
(шестотини илјади денари) за оваа 
намена. 

Средствата ќе бидат исплаќани 
како трансфер до ЈПКД “Облешево“ 
кои ќе бидат одговорни за 
спроведување на Програмата. 

ЈПКД „Облешево“ ќе доставува 
извештаи до општината во врска со 
спроведување на Програмата. 

 

Програмата влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-558/1              Совет на општина 

17.03.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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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 трансфер на 

средства до ЈПКД „Облешево“ за 

работно ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 
Програмата за јавни работи 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
трансфер на средства до ЈПКД 
„Облешево“ за работно ангажирање 
на сезонски работници за 
спроведување на Програмата за 
јавни работи, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-639/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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), 

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 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За трансфер на средства до ЈПКД 

„Облешево“ за работно 

ангажирање на сезонски 

работници за спроведување на 

Програмата за јавни работи 

 

Член 1 

 Се одобрува трансфер на  
средства од Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево до ЈПКД 
„Облешево“, за работно ангажирање 
на сезонски работници за  
спроведување на Програмата за 
јавни работи и тоа: 
 1.Работно ангажирање на 
сезонски работници – општи 
работници, 10 извршители. 

 Месечниот надоместок за 
работниците од точка 1  на овој член 
ќе биде утврден во Договорот за 
нивно времено ангажирање кој 
истите ќе го склучат со ЈПКД 
„Облешево“, а трансферот на 
средства од општината ќе биде по 
доставени месечни ситуации од 

страна на Јавното Претпријатие. 

 Месечниот надоместок за едно 

ангажирано лице ќе изнесува 

7.500,00 денари нето приход,  со 
пресметан персонален данок и 

осигурување во случај на повреда 

при работа. 

 
Член 2 

 Работното ангажирање на 

работниците од член 1 на оваа 
Одлука ќе трае во зависност од 

потребите за извршување на јавни 
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работи, најмалку 1 (еден) месец но 

не повеќе од 7 (седум) месеци. 

Член 3 

Работата која ќе ја извршуваат 

работниците од член 1 на оваа 

Одлука ќе се одвива по претходно 

дефиниран неделен план за работа. 

За извршените работи ќе бидат 

доставувани месечни информации за 

видот и обемот на извршените 

работи. 

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи 

Договор за регулирање на 

меѓусебните права и обврски со 
ангажираните работници. 

 
Член 4 

Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево а ќе бидат исплаќани на 
сметка на Јавното Претпријатие по 
претходно доставени ситуации за 
извршени работи. 

 
Член 5 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-619/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 именување на 

членови на Локалниот 

Младински Совет 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Локалниот 

Младински Совет, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-638/1      Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 26 алинеа 6 

и член 32а од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005, 11/2014), а врз 

основа на Одлуката за формирање 

на Локален Младински Совет бр. 07-

1993/1 од 24.11.2014 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр. 11/2014), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За именување на членови на 

Локалниот Младински Совет 
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Член 1 

За членови на Локалниот 

Младински Совет на општина 

Чешиново-Облешево се именуваат 

следните лица: 

1.Трајче Николов 

2.Сузана Данилова 

3.Марија Јованова 

4.Славе Донев 

5.Иван Богданов 

6.Ангела Захова и 

7.Александар Ѓоргиев. 

 

Член 2 
Членовите на Локалниот 

Младински Совет од редот на 
именуваните членови ќе изберат свој 
претседател. 

 
Член 3 

 Описот на работите од 
надлежност на Локалниот Младински 
Совет и нивниот мандат е опишан во 

Одлуката за формирање на Локален 
младински Совет бр. 07-1993/1 од 
24.11.2014 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево бр. 
11/2014). 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-618/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 организација на 

студиско патување на саемот за 

земјоделска механизација во 

Нови Сад, Република Србија 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

организација на студиско патување 
на саемот за земјоделска 
механизација во Нови Сад, 
Република Србија, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
16.03.2015 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.09-640/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За организација на студиско 

патување на саемот за 

земјоделска механизација во 

Нови Сад, Република Србија 

 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за избор 

на најповолен економски оператор 

за организација на студиско 

патување на саемот за земјоделска 

механизација во Нови Сад, 

Република Србија. 

 
Член 2 

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

 
Бр.08-620/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 отстапување на 

користење на деловен простор во 
с.Чешиново, за отварање на 

канцеларија на Агенцијата за 

поттикнување на развој на 

земјоделството 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

отстапување на користење на 

деловен простор во с.Чешиново, за 

отварање на канцеларија на 

Агенцијата за поттикнување на 

развој на земјоделството, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.03.2015 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.09-641/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја 
донесе следната: 
  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За отстапување на користење на 
деловен простор во с.Чешиново, 

за отварање на канцеларија на 

Агенцијата за поттикнување на 

развој на земјоделството 

 
Член 1 

 Се отстапува деловен простор, 

без надоместок, во старата 

општинаска зграда во Чешиново, за 

отварање на канцеларија на 
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Агенцијата за поттикнување на 

развој на земјоделството во општина 

Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево да склучи 

посебен договор со Агенцијата за 

поттикнување и развој на 

земјоделството во кој Договор 

подетално ќе бидат опишани 

условите под кои се дава деловниот 

простор на користење. 

 
Член 3 

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

 
Бр.08-621/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 разрешување и 

именување на член на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник од 

родителите  

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување и именување на член 

на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник 

од родителите, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-643/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 114 точка 

17 од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2013, 12/14, 
44/14, 144/14, 10/15 и 25/15), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 16.03.2015 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување и именување на 

член на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

претставник од родителите  

 

Член 1 

Ивана Минова Богданова се 
разрешува од член на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, како претставник од 

родителите, на нејзино барање. 

 
Член 2 

За член на УО на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник 

од родителите, се именува Катерина 

Јакимова од Чешиново. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-622/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 донесување на 

Регионален план за управување 

со отпад во Источен плански 
регион 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
донесување на Регионален план за 
управување со отпад во Источен 
плански регион, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 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.09-644/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 18-а  став (1) 

од Законот за управување со отпад 
(„Службен весник на РМ” бр.68/04, 197/07, 
102/08, 143/08, 124/10, 51/11, 123/12 и 
163/13) и во врска со член 18-а став (4) и 
Решението за одобрување на 
Регионалниот план за управување со 
отпад во Источен регион број 11-8796/4 
од 29.10.2014 година на Министерството 
за животна средина и просторно 
планбирање, како и врз основа на член 
21, став 1 точка 11 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 16.03.2015 година ја  
усвојува следната: 

 

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

управување со отпад 
во Источен плански регион 

 
1. Се донесува Регионалниот план за 

управување со отпад во Источен 
плански регион, број 
EuropeAid/130400/D/SER/MK од 
03.09.2014 година. 

2. Регионалниот план за управување со 
отпад во Источен регион се донесува 
за период од 10 години. 

3. Регионалниот план за управување со 
отпад во Источен плански регион е 
изработен во рамките на  проектот 
„Подготовка на регионални планови 
за управување со отпад и стратегиски 
оцени на животната средина за 
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Источен и Североисточен регион” со 
број EuropeAid/130400/D/SER/MK, 
финансиран Инструментот за 
предпристапна помош (ИПА) од 
Европската Унија, приоритетна оска 
3.2, a изработен од страна на 
конзорциумот Enviroplan S.A,  
C&Econsulting and Engineering Gmbh и 
BT Engineering Ltd kako  
конзорциумски партнери. 

4. Со Регионалниот план за управување 
со отпад во Источен плански регион 
се уредуваат и усогласуваат 
заедничките цели во управувањето со 
отпадот на сите општини во 
Источниот плански регион, согласно 
со Стратегијата за управување со 
отпад и Планот за управување со 
отпад на Република Македонија. 

5. Покрај општините од Источен плански 
регион, кои воедно припаѓаат и на 
регионот за управување со отпад 
според Планот за управување со 
отпад на Република Македонија, во 
идната планска и друга документација 
за регионалното управување со 
отпад, се приклучува и Општина 
Свети Николе, врз основа на Одлука 
бр.0701-305 од 25.04.2014 година на 
Советот на Општина Свети Николе, 
Одлука број 01-1/2 од 28.03.2014 
година на Регионалниот одбор за 
управување со отпад во Источен 
плански регион а по претходна 
Согласност број 11-11888/2 од 
23.12.2013 година од  Министерството 
за животна средина и просторно 
планирање.  

6. Регионалниот план за управување со 
отпад содржи прецизни податоци, 

опис и оцена на постојната состојба 
со управувањето со отпадот во сите 
општини од Источниот плански 
регион, како и предвидувања на 
идните состојби во врска со 
управувањето со отпадот. 

7. Регионалниот план за управување со 
отпад содржи насоки и цели во врска 
со управувањето со отпад како и 
временски распоред за постигнување 
на целите, начин на реализација на 
предвидените мерки и начин на 
постигнување на целите за 
постапување со посебните видови на 
отпад, временскиот распоред и 
обемот на нивното извршување. 

8. Регионалниот план опфаќа и 
активности кои што ќе се преземат од 
страна на единиците на локална 
самоуправа, мерки за едукација и за 
подигање на јавната свест за 
управување со отпадот како и 
процена на трошоците за операциите 
на преработка и отстранување на 
отпадот во општините од Источниот 
регион. 

9. Одлуката стапува во сила со 
нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 

Бр.08-623/1              Совет на општина 
23.03.2015 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 усвојување на 

Програмата за одржување на 

парковите и зеленилата на 

територија на општината, за 2015 

година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 
одржување на парковите и 
зеленилата на територија на 
општината, за 2015 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 16.03.2015 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.09-643/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16 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 16.03.2015 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за 

одржување на парковите и 

зеленилата на територија на 

општината, за 2015 година 

 

Член 1 

 Се усвојување на Програмата за 

одржување на парковите и 

зеленилата на територија на 

општината, за 2015 година, 

предложена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

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

 
Бр.08-624/1              Совет на општина 

23.03.2015 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 

постапка за давање на 

користење на старото фудбалско 

игралиште во Чешиново 
 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
спроведување на постапка за 

давање на користење на старото 

фудбалско игралиште во Чешиново, 
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што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.03.2015 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.09-645/1      Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2015год.           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 16.03.2015 година ја донесе 
следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За спроведување на постапка за 
давање на користење на старото 

фудбалско игралиште во 

Чешиново 

 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за 

давање на користење на старото 
фудбалско игралиште во Чешиново 

(наводнување, одржување и косење 

на трева). 
 

Член 2 

Комисијата за лицитација да ја 
спроведе законската постапка и да 

ги утврди критериумите под кои ќе 

се даде игралиштето на користење. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-625/1              Совет на општина 
23.03.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за одржување на 

јавното осветлување на 
територија на општината за 

месец февруари 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

одржување на јавното осветлување 

на територија на општината за месец 

февруари 2015 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

16.03.2015 година. 
 

2.Заклучокот 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.09-635/1      Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2015год.           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 16.03.2015 година, 

донесе: 
 
 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата 

за одржување на јавното 
осветлување на територија на 

општината за месец февруари 
2015 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата за 
одржување на јавното осветлување 
на територија на општината за месец 

февруари 2015 година. 

 

II 

Во село Соколарци, на 

локација која ќе биде посочена од 
страна на Месната Заедница 

Соколарци, да се постават три 

бандери кои ги поседува Месната 
Заедница. 

 

III 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-583/1              Совет на општина 

19.03.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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