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

 

Godina 10 broj 5 
^e{inovo-Oble{evo 

10.06.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
работно време на 

угостителските објекти 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
работно време на угостителските 
објекти, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
29.05.2014 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.08-906/1       Општина Чешиново-Облешево 
02.06.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 
Врз основа на член 23 од 

Законот за угостителска дејност 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.62/2004, 89/2008, 

115/201, 53/2011, 141/2012, 

164/2013 и 187/2013) и член 21, 

став 1, точка  43 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005) , 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 29.05.2014 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  работно време на 

угостителските објекти 
 

Член 1 
 Угостителските објекти за 
исхрана, без оглед на видот на 
угостителските услуги може да 
работат од 07.00-24.00 часот. 
 

Член 2 

Угостителските објекти за 

исхрана, без оглед на видот на 

угостителските услуги во деновите 

петок и сабота , спроти празнични 

денови, како и во периодот од 1 
јуни до 31 август и во периодот од 

25 декември до 15 февруари може 

да работат од 07.00-01.00 часот 
наредниот ден , а на 31 декември и 

1 и 2 јануари до 03.00 часот 

наредниот ден. 
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Член 3 

На угостителските објекти за 

исхрана, без оглед на видот на 

угостителските услуги, спроти 

празнични денови-селска слава, во 

населеното место каде е лоциран 

угостителскиот објект, им се 

продолжува работното време за 1 

час. 

Член 4 

 Советот на општината го 

овластува Градоначалникот на 

општината за секое поединечно 

барање, да донесе посебно 
Решение за продолжување на 
работното време, согласно член 3 
од оваа Одлука. 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-905/1              Совет на општина 
02.06.2014 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  Информацијата за  

состојбата со уличното 

осветлување на територија на 

општината за месец април 2014 
година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 

состојбата со уличното осветлување 

на територија на општината за 

месец април 2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-954/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 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 април 2014 година 
 

I 

1.Се усвојува Информацијата 

за состојбата со уличното 
осветлување на територија на 

општината  за месец април 2014 

година, изготвена од страна на 

ЈПКД „Облешево“. 
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II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавување во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-931/1              Совет на општина 

09.06.2014 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  Информацијата  за работа на 
пазарот во Облешево за месец 

април и мај 2014 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец април и мај 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 29.05.2014 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.08-958/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

април и мај 2014 година 

 

I 

1.Се усвојува Информацијата 
за работа на пазарот во Облешево 
за месец април и мај  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.07-927/1              Совет на општина 
09.06.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
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 29.05.2014  година ја 
донесе следната:: 

 
 

ПРОГРАМА 
за одржување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2014 
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ВОВЕД: 
 Традиционално 42 години по ред 
во с.Чешиново ќе се организираат 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 
2014 година. 
 На игрите ќе биде застапен 
фудбалот како главна дисциплина. 
 На игрите како други дисциплини 
ќе бидат застапени и шахот и 
велосипедизмот. 
 Покровител на игрите ќе биде 
Советот на општина Чешиново-
Облешево. 
 Игрите ќе бидат отворени на 5 
јули (сабота), а ќе бидат затворени на 2 
август (сабота). 

 
I. Активности 
Со Одлука од Советот да се 

одреди Висината на паричните награди, 
за освоените места на турнирот. 

Да се формира  Одбор за 
спроведување на игрите кој ќе биде 
составен од членови на Советот на 
општината и надворешни членови.  

Да се достават покани до 
соседните Месни Заедници за учество 
на игрите. 

Одборот за спроведување на 
игрите да се грижи за редот и 
дисциплината за време на 
натпреварите, да го одржува 
игралиштето, да состави правилник за 
учество на игрите  и сл. 
 Поканите до Месните Заедници 
да се достават најдоцна до 15 Јуни, а 
Месните Заедници да го пријават своето 
учество најдоцна до 20 јуни. 
 Ќе се поднесе Барање до ФФМ, 
Агенцијата за млади и спорт и МОК за 
спонзорирање на игрите. 
 Ќе се поднесат Барања до 
локалните фирми за спонзорирање на 
игрите. 
 Да се  склучи Договор за судење 
на натпреварите. 

II. Финансиски дел 
Средствата предвидени за 

организација и спроведување на игрите 
се во висина од 120.000,00 денари (сто 
и дваесет илјади денари) а истите се 
предвидени во Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2014 година, 
Програма спорт. 

За висината на средствата за 
организација и спроведување на игрите, 
Советот да донесе посебна Одлука. 

Средствата ќе бидат наменети за 
награди за освоени места, за надомест 
на судиите, за надомест на редарите и 
други непредвидени трошоци. 

Дополнителни средства ќе бидат 
обезбедени од спонзорства. 

За потрошените средства да се  
достави Извештај до Советот на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-926/1              Совет на општина 
09.06.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

усвојување на Програмата за 

одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2014 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 

одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2014, што 
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Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-957/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 
ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за 
одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2014 

 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за 

одржување на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2014. 
 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-928/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 
материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
за периодот 01.01.2014-

31.03.2014 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 
материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2014-31.03.2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-956/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   акедонија бр. 5/2002), 

и член 21, став 1, точка 31 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 година 

ја донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот 
за материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
за периодот 01.01.2014-

31.03.2014 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2014-31.03.2014 година 
изготвен 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.07-929/1              Совет на општина 

09.06.2014 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  

распишување на јавно 

наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор во 

с.Спанчево, сопственост на 

општина Чешиново-Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

распишување на јавно наддавање 
за издавање под закуп на деловен 
простор во с.Спанчево, сопственост 
на општина Чешиново-Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.05.2014 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.08-955/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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),член 21, став 1, точка 43 и 

член 79 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

29.05.2014 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За распишување на јавно 

наддавање за издавање под 

закуп на деловен простор во 

с.Спанчево, сопственост на 

општина Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

 Да се распише јавно 

наддавање за издавање под закуп 

на деловен простор во с.Спанчево 

дел од задружен дом во с.Спанчево 

(берберница со површина од околу 

10м2), сопственост на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

 Условите за издавање под 
закуп на деловниот простор од член 
1 на оваа Одлука ќе бидат 
одредени од страна на Комисијата 
за лицитација при општина 
Чешиново-Облешево и истите ќе 

бидат дадени во Објавата. 
 

Член 3 
Најповолниот понудувач ќе 

склучи Договор за закуп со 
Градоначалникот на општината. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-930/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 

проценка на штети од 

елементарни непогоди 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

формирање на Комисија за 
проценка на штети од елементарни 
непогоди, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
29.05.2014 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.08-950/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 

ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За формирање на Комисија за 

проценка на штети од 

елементарни непогоди 

 

Член 1 

 Се формира Комисија за 

проценка на штети од елементарни 

непогоди. 

 

Член 2 

 Членови на Комисијата се: 

 1.Горанчо Трајанов – 

претседател на Комисијата 
 2.Илчо Андонов-член 
 3.Емил Јосев – член 
 4.Борче Сандев – член 
 5.Бранко Кузмановски – член 
 6.Ива Стефанова – член 
 7.Весна Горева Малинова – 
член 
 8.Виолета Јанева – член и 
 9.Претставник од 

осигурителна компанија – член. 
 

Член 3 
Комисијата за проценка на 

штети од елементарна непогода 
расправа за прашања од областа за 
која е формирана. 

Комисијата по поднесена 

пријава излегува на терен, врши 

проценка на штета за која 

пополнува образец во согласност со 

Закон, а сумираниот извештај за 
извршената проценка го доставува 

на усвојување на Советот на 

општината. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.               
 
Бр.07-935/1              Совет на општина 
09.06.2014 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  

одобрени финансиски средства 
за организација и спроведување 

на Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2014 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрени финансиски средства за 
организација и спроведување на 
Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2014, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 29.05.2014 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.08-949/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                Градоначалник 

 Облешево                     Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36, став 1 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За одобрени финансиски 

средства за организација и 
спроведување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2014 

 
Член 1 

 Се одобруват 120.000,00 
денари (сто и дваесет илјади 
денари) за организација и 

спроведување на Илинденски 
Спортски Игри Чешиново 2014 
година. 
 

Член 2 
Средствата да бидат наменети 

за парични нагарди за освоени 
места на игрите, надомест на 

судиите, тековни активности околу 

спроведување на игрите и слично. 

 

Член 3 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-936/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 Божинова Павлинка од 
с.Соколарци 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Божинова Павлинка од 
с.Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на 
ден 29.05.2014 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.08-951/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 
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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 29.05.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Божинова Павлинка 
од с.Соколарци 

 
Член 1 

 На Божинова Павлинка од 
с.Соколарци, со постојано место на 
живеење  во Соколарци  ул. Блаже 
Ефремов бб с.Соколарци, со ЕМБГ 

1206938498017, и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 1.500.00 денари (илјада 
и петстотини денари) како помош 
за лекување. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 360000027133853 

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.07-934/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 Илчо Стојанов од с.Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Илчо Стојанов од с.Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.05.2014 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.08-952/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 
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одржана на ден 29.05.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Илчо Стојанов од 

с.Облешево 

 

Член 1 

 На Илчо Стојанов од 

с.Облешево, со постојано место на 

живеење  во Облешево  ул. 

Александар Македонски бб 

с.Облешево, со ЕМБГ 
2601966493004, му се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 1.500.00 денари (илјада 
и петстотини денари) како помош 
за социјално загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 360000017191159 

Поштенска Банка на име на 
Оливера Арсова со ЕМБГ 
0706968497006. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-933/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 Драган Данилов од 

с.Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Драган Данилов од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-953/1       Општина Чешиново-Облешево 

09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 

донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Драган Данилов од 

с.Соколарци 

 

Член 1 

 На Драган Данилов од 

с.Соколарци, со постојано место на 

живеење  во Соколарци  ул. Блаже 

Ефремов бб с.Соколарци, со ЕМБГ 

1608950493005, му се одобрува 

еднократна парична помош во 

висина од 1.000.00 денари (илјада  

денари) како помош за социјално 
загрозено семејство. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка на Драган Данилов. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-932/1              Совет на општина 
09.06.2014 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 Јовица Петрушев од 

с.Соколарци 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Јовица Петрушев од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-948/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Јовица Петрушев од 

с.Соколарци 
 

Член 1 

 На Јовица Петрушев од 

с.Соколарци, со постојано место на 

живеење  во Соколарци  ул. 
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Маршал Тито бр.13 с.Соколарци, со 

ЕМБГ 0108970493005, му се 

одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.500.00 

денари (илјада  и петстотини 

денари) како помош за лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка240007009358739 Уни банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-937/1              Совет на општина 
10.06.2014 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 материјална помош 

на Манева Љиљана од 

с.Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна материјална помош на 

Манева Љиљана од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.05.2014 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.08-947/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 
донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна материјална 

помош на Манева Љиљана од 

с.Соколарци 
 

Член 1 

 На Манева Љиљана од 
с.Радање, со постојано место на 

живеење  во Соколарци општина 

Чешиново-Облешево, со ЕМБГ 

1510980498001, и се одобрува 

еднократна материјална помош во 
висина од 1.500.00 денари (илјада  

и петстотини денари) во набавка на 
храна и средства за хигиена како 
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помош за социјално загрозено 

семејство. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-938/1              Совет на општина 
10.06.2014 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 дополнување на 

Програмата за работа на 
Комисијата за родова 

рамноправност за 2014 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна материјална помош на 
Манева Љиљана од с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.05.2014 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.08-944/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 

ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За дополнување на Програмата 

за работа на Комисијата за 
родова рамноправност за 2014 

година 
 

Член 1 
 Точка 4 од Програмата за 
работа на Комисијата за родова 
рамноправност за 2014 година 

бр.07-319/1 од 10.02.2014 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.1/2014) се 

дополнува со став 2 кој гласи: 

- Се одобруват 10.000,00 
денари (десет илјади денари) од 

Буџетот на општината за 2014 

година за тековни активности за 

работа на Комисијата. 

 
Член 2 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-942/1              Совет на општина 

09.06.2014 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  
состојбата со одводнителните 

канали на територија на 

општина Чешиново-Облешево 
 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 
состојбата со одводнителните 
канали на територија на општина 
Чешиново-Облешево, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на 

ден 29.05.2014 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.08-945/1       Општина Чешиново-Облешево 

09.06.2014год.                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 29.05.2014 година, 

донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 

одводнителните канали на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 
I 

1.Се усвојува Информацијата 
за состојбата со одводнителните 
канали на територија на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавување во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
  
Бр.07-940/1              Совет на општина 
09.06.2014 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  

поддршка и реализација на 

проектот реконструкција на 
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Културен дом во с.Чешиново со 

намена за едукативен центар за 

зачувување на природата 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

поддршка и реализација на 

проектот реконструкција на 

Културен дом во с.Чешиново со 

намена за едукативен центар за 

зачувување на природата, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 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.08-946/1       Општина Чешиново-Облешево 

09.06.2014год.                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 29.05.2014 година 
ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
за поддршка и реализација на 

проектот реконструкција на 

Културен дом во с.Чешиново со 

намена за едукативен центар за 

зачувување на природата 

 

Член 1 

Советот на општината дава 

поддршка во реализација на 

проектот „Реконструкција на 

Културен дом во с.Чешиново со 

намена за едукативен центар за 

зачувување на природата“. 

 

Член 2 

Намената на објектот нема да 

биде променета најмалку  10 

години (десет години) по 

завршување на проектот. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-939/1              Совет на општина 

09.06.2014 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 прифаќање на 
Иницијативата за отпочнување 

на постапка за донесување на 

Локална Урбанистичка Планска 
Документација 

 

1.Го прогласувам Заклучокот 

за прифаќање на Иницијативата за 

отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 



Стр. 17 br.5                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            10.06.2014god. 

 

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

Урбанистичка Планска 

Документација, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на 

ден 29.05.2014 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.08-943/1       Општина Чешиново-Облешево 
09.06.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 
 
Врз основа на член 17 а од 

Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен 

весник на Република Македонија 

бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 

18/11, 53/11, 144/12, 163/13и  

42/14), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.05.2014 година 

го донесе следниот: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За прифаќање на Иницијативата 

за отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 
Урбанистичка Планска 

Документација 

 
Член 1 

 Се прифаќа иницијативата за 

отпочнување на постапка за 

донесување на Локална 

Урбанистичка Планска 
Документација на КП бр.1571 КО 

Облешево со намена за Базна 

станица СТП6089 Облешево за 

мобилна телефонија на ВИП 

оператор. 

 

Член 2 

Трошоците за изработка на 

ЛУПД паѓаат на сметка на 

Барателот ДПТУ Токен ДОО увоз 

извоз Скопје. 

 

Член 3 

Заклучокот влегува во сила со 

денот на неговото донесување и 

истиот ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-941/1              Совет на општина 
09.06.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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