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

 

Godina 10 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

15.05.2014 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  Информацијата за  
состојбата со уличното 

осветлување на територија на 
општината за месец февруари и 

март 2014 година 
1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 
состојбата со уличното осветлување 
на територија на општината за 
месец февруари и март 2014 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 

30.04.2014 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.08-794/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 
уличното осветлување на 

територија на општината за 

месец февруари и март 2014 
година 

 
I 

1.Се усвојува Информацијата 
за состојбата со уличното 
осветлување на територија на 

општината  за месец февруари и 
март 2014 година, изготвена од 

страна на ЈПКД „Облешево“. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавување во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-755/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 усвојување на 

Извештајот за извршување на 

Буџетот на  општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

31.03.2014 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.03.2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-793/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член  21, став 
1, точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

30.04.2014 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  

за периодот 01.01-31.03.2014 

година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2014 година 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.07-758/1              Совет на општина 

07.05.2014 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 Заова 

Василка од Чифлик 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Заова Василка од Чифлик, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 година. 
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2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 

8 (осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-776/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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), а во согласност со 
Програмата за социјална заштита за 
2014 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Заова Василка од 

Чифлик 

 
Член 1 

 На Заова Василка од Чифлик, 

со постојано место на живеење  во 
Чифлик  ул. Васил Главинов бб  и 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 3.000.00 

денари (три илјади денари) како 

помош за лекување. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 200001723940058 Стопанска 

Банка. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-759/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 
Валентина Гичева од Жиганци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Валентина Гичева од Жиганци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 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.08-777/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 година 
донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Валентина Гичева од 
Жиганци 

 

Член 1 
 На Валентина Гичева од 
Жиганци, со постојано место на 
живеење  во Жиганци  ул. Павлина 
Вељанова бб  и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 3.000.00 денари (три 
илјади денари) како помош за 

лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 300087069126359 

Комерцијална Банка, на име Дени 

Гичев. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-760/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 Стојанчо Димитриев од Бања 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Стојанчо Димитриев од Бања, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-778/1       Општина Чешиново-Облешево 

07.05.2014год.                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-
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Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Стојанчо Димитриев 
од Бања 

 
Член 1 

 На Стојанчо Димитриев од 
Бања, со постојано место на 
живеење  во Бања  ул. Драги 
Стојанов бб, со ЕМБГ 
0701958493035,  му се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари (три 
илјади денари) како помош за 
лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 360000018793696 
Поштенска   Банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-761/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 Денис 

Крстов од Теранци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Денис Крстов од Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-779/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 



Стр. 6 br.4                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            15.05.2014god. 

 

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

одржана на ден 30.04.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Денис Крстов од 

Теранци 

 

Член 1 

 На Денис Крстов од Теранци, 

со постојано место на живеење  во 

Теранци  ул. Тодор Ефремов бб, со 

ЕМБГ 2210998493000,  му се 

одобрува еднократна парична 
помош во висина од 3.000.00 
денари (три илјади денари) како 
помош за лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 2100501652600204 Тутунска   
Банка на име на Весна Крстова со 
ЕМБГ 2002977497000. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-762/1              Совет на општина 

07.05.2014 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 за спроведување на 

Програмата за развој на 

Источниот плански регион 2009-

2013, за 2013 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански регион 

2009-2013, за 2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-780/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 

   
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишниот 
Извештај за спроведување на 
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Програмата за развој на 

Источниот плански регион 2009-

2013, за 2013 година  

 

Член 1 

Се усвојува Годишниот 

Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Источниот 

плански регион 2009-2013, за 2013 

година изготвен од страна на 

раководителот на Источниот 

плански регион. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-763/1              Совет на општина 

07.05.2014 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 за работењето на 

Центарот за развој на Источниот 
плански регион  за 2013 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за работењето на Центарот за 

развој на Источниот плански регион  

за 2013 година , што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 30.04.2014 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.08-781/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 
ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 
Извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источниот 

плански регион  за 2013 година  

 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот 

Извештај за работењето на 

Центарот за развој на Источниот 

плански регионза 2013 година, 

вклучувајки го и Годишниот 
финансиски извештај изготвен од 

страна на раководителот на 

Источниот плански регион. 
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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.07-764/1              Совет на општина 

07.05.2014 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  
разрешување на Драги Минов 

од с.Спанчево од член на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“, поради смрт 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
разрешување на Драги Минов од 
с.Спанчево од член на Управниот 
Одбор на ЈПКД „Облешево“, поради 
смрт, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

30.04.2014 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.08-782/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став , точка 28 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 

во согласност со член 17 од Законот 

за јавни претпријатија (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 

13/2012 и 119/2013), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 
30.04.2014 година ја донесе 
следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За разрешување на Драги 

Минов од с.Спанчево од член на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“, поради смрт 
 

Член 1 
 Драги Минов од с.Спанчево, 
се разрешува од член на Управниот 
Одбор на ЈПКД „Облешево“, поради 
смрт. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-765/1              Совет на општина 

07.05.2014 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. 
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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 именување на 

член на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на член на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-783/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став , точка 28 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), а 

во согласност со член 17 од Законот 
за јавни претпријатија (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 

49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 

13/2012 и 119/2013), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

30.04.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За именување на член на  

Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ 

 

Член 1 

 Влатко Митев од с.Соколарци 

се именува за член на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-766/1              Совет на општина 

07.05.2014 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 Извештајот за 
реализација на Одлуките 

донесени од Советот на 

општината за период 

01.01.2014-31.03.2014 година 

 
  1.Ја прогласувам 

Одлуката за усвојување на 

Извештајот за реализација на 

Одлуките донесени од Советот на 
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општината за период 01.01.2014-

31.03.2014 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 30.04.2014 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.08-786/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 
ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките 

донесени од Советот на 

општината за период 
01.01.2014-31.03.2014 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

реализација на Одлуките донесени 

од Советот на општината за период 

01.01.2014 - 31.03.2014 година, 
изготвен од страна на 

Градоначалникот на општината. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-769/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 Црквата „Св.Архангел 

Михаил“ с.Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Црквата „Св.Архангел Михаил“ 
с.Спанчево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 30.04.2014 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.08-784/1       Општина Чешиново-Облешево 

07.05.2014год.                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), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Црквата „Св.Архангел 

Михаил“ с.Спанчево 
 

Член 1 

 На  Црквата „Св.Архангел 
Михаил“ с.Спанчево и се одобрува 
еднократна финансиска помош во 
висина од 3.000,00 денари (три 
илјади денари), за реставрација на 
внтарешноста на црквата. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-767/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 формирање на 

Комисија за попис на инвентар 

сопственост на „Бобик“ Штип 

лоцирани во деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево (Културен 

дом во с.Чешиново) 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Комисија за попис 
на инвентар сопственост на „Бобик“ 
Штип лоцирани во деловен простор 
сопственост на општина Чешиново-
Облешево (Културен дом во 
с.Чешиново), што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 

ден 30.04.2014 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.08-785/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 
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Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Комисија за 

попис на инвентар сопственост 

на „Бобик“ Штип лоцирани во 

деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево 

(Културен дом во с.Чешиново) 

 

Член 1 

 Се формира Комисија за 
попис на инвентар сопственост на 
„Бобик“ Штип лоцирани во деловен 
простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево (Културен дом 
во с.Чешиново). 
 

Член 2 
 Членови на Комисијата за 
попис на инвентар се: 

 1.Емил Јосев 
 2.Тина Петрова 
 3.Владимир Анастасов 
 4.Борче Сандев и  
 5.Драги Мицов 
 

Член 3 
 Комисијата да изврши попис 

на инвентарот лоциран во 

Културниот дом, да изготви 

Записник со попис и опис на 

затекнатите ствари и да изготви 
фотографии од лице место. 

 Копија од Записникот, 

фотографии направени од лице 

место и Известување да се достави 
до Управителот на фирмата Бобик 

Штип во кое Известување ќе се 

наведе до кога општината ќе ги 
чува стварите а овластените лица 

од фирмата да ги подигнат истите. 

 По завршување на тој рок 

Општината нема да одговара за 

евентуално уништување на 

стварите. 

 

Член 4 

 Комисијата од Член 1 и 2 од 

оваа Одлука на ист начин да 

изврши и попис на стварите на 

„Сики Компани“ Облешево во објект 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево лоциран позади 

општинската зграда во Облешево. 

 
Член 5 

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

 
Бр.07-768/1              Совет на општина 

07.05.2014 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  
финансиска помош на 

семејството на Ванчо Ефремов, 

сега покоен, од с.Спанчево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
финансиска помош на семејството 

на Ванчо Ефремов, сега покоен, од 

с.Спанчево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 



Стр. 13 br.4                   Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            15.05.2014god. 

 

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

донесе на седницата одржана на 

ден 30.04.2014 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.08-787/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За финансиска помош на 
семејството на Ванчо Ефремов, 

сега покоен, од с.Спанчево 

 

Член 1 
 Се одобрува финансиска 

помош на семејството на Ванчо 

Ефремов, сега покоен, од 

с.Спанчево во висина од 6.000,00 
денари (шест илјади денари), за 

покривање на трошоци за 

погребални услуги. 

 Финансиската помош се 

одобрува од причини што се работи 
за социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата одобрени како 

финансиска помош директно ќе 

бидат исплатени на добавувачите, 

по пристигнати фактури за 

извршена услуга. 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-770/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 Благој 

Ѓоргиев од с.Чешиново 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош на Благој 
Ѓоргиев од с.Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 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.08-788/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За материјална помош на Благој 

Ѓоргиев од с.Чешиново 

 
Член 1 

 Се одобрува материјална 
помош во градежни материјали на 
Благој Ѓоргиев од с.Чешиново 
ул.Коста Рацин бб бб Чешиново, 

чија семејна куќа (кат од семејна 
куќа) изгоре во пожар на ден 

02.02.2013 година. 

 

Член 2 

 Материјалната помош ќе биде 

наменета за санирање на 

последиците настанати од пожарот. 
 Вредноста на материјалната 

помош да не го надминува износот 

од 60.000,00 денари. 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година (буџетски 
резерви). 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.          
               
Бр.07-771/1              Совет на општина 

07.05.2014 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 населено место 

Чифлик 
 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
материјална помош на група 
граѓани од населено место Чифлик, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-789/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 
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 Врз основа член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За материјална помош на група 

граѓани од населено место 
Чифлик 

 
Член 1 

 Се одобрува материјална 
помош на група граѓани од 
населено место чифлик  во набавка 
на цевка од 8метри Ф150 и две 

вречи цемент за одвод на вода пред 
подрачното училиште во с.Чифлик. 
 Работната рака околу 
поставување на цевките е на терет 
на барателите. 
 

Член 2 
 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                      
   
Бр.07-772/1              Совет на општина 
07.05.2014 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  

сторнирање на известување  

бр.03-615/1 од 31.03.2014 

година за раскинување на 

Договор за закуп 
 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
сторнирање на известување  бр.03-
615/1 од 31.03.2014 година за 
раскинување на Договор за закуп, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.04.2014 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.08-790/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За сторнирање на известување  

бр.03-615/1 од 31.03.2014 

година за раскинување на 

Договор за закуп 

Член 1 

 Да се сторнира Известување 

бр. 03-615/1 од 31.03.2014 година 

за раскинување на Договор за 

закуп, склучен помеѓу Илчо 

Златанов и општина Чешиново-
Облешево. 

Член 2 
 Договорот за закуп бр.0307-
139/1 од 26.08.2010 година 
продолжува до рокот определен во 
Договорот. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево.              
                                       
Бр.07-773/1              Совет на општина 
07.05.2014 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  

изработка на Техничка 

документација за детски 

забавен парк во с.Теранци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

изработка на Техничка 

документација за детски забавен 

парк во с.Теранци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 30.04.2014 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.08-791/1       Општина Чешиново-Облешево 

07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 

ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За изработка на Техничка 

документација за детски 
забавен парк во с.Теранци 

 

Член 1 

 Да се изготви Техничка 

документација за детски забавен 

парк во с.Теранци. 
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Член 2 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.07-774/1              Совет на општина 
07.05.2014 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 Информацијата 
за работа на пазарот во 

Облешево за месец февруари и 
март 2014 година и воведување 
на фискализација и  контрола 

од страна на општината за 

работа на пазарот во Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Информацијата за 

работа на пазарот во Облешево за 

месец февруари и март 2014 година 
и воведување на фискализација и  

контрола од страна на општината за 

работа на пазарот во Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.04.2014 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.08-792/1       Општина Чешиново-Облешево 
07.05.2014год.                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 30.04.2014 година 
ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на 
Информацијата за работа на 

пазарот во Облешево за месец 
февруари и март 2014 година и 

воведување на фискализација и  
контрола од страна на 

општината за работа на пазарот 
во Облешево 

 

Член 1 

 Се усвојува Информацијата за 

работа на пазарот во Облешево за 
месец февруари и март 2014 

година. 

Член 2 
 Да се воведе фискализација 

за наплата на пазарната такса. 
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Член 3 

Да се воведе контрола од 

страна на општината околу 

наплатата на пазарната такса. 

Задолжувањето на талоните 

за наплата на пазарната такса да се 

врши од страна на општината. 

Со посебно Решение 

Градоначалникот да овласти лице 

кое ќе ги задолжува талоните и кое 

ќе ја врши контролата на пазарот. 

Приходите собрани по основ 

наплата на пазарна такса да се 

уплаќаат на сметка на ЈПКД 
„Облешево“. 

 
Член 4 

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

 
Бр.07-775/1              Совет на општина 

07.05.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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