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

 

Godina 11 broj 5 
^e{inovo-Oble{evo 

11.05.2015 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 
бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 

Март 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата  за 
остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 
Март 2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

29.04.2015 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.09-940/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 29.04.2015 година, 
донесе: 
 

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

за остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец Март 2015 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 
Март 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.08-925/1              Совет на општина 
06.05.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
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самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за извршени 

работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 

општината за месец Март 2015 

година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија 
на општината за месец Март 2015 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 
29.04.2015 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.09-941/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 29.04.2015 година, 

донесе: 
 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за извршени работи за 

одржување на јавното 

осветлување на територија на 

општината за месец Март 2015 

година 

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 

на општината за месец Март 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.08-926/1              Совет на општина 

06.05.2015 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 извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 
општина Чешиново-Облешево за 

период 01.01-31.03.2015 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 
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од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.01-

31.03.2015 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

29.04.2015 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.09-942/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 29.04.2015 година ја донесе 
следната: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01.01-31.03.2015 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 
од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.01-
31.03.2015 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.08-927/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2015 

година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 година. 

2.Решението 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.09-939/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.05.2015год.           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 
29.04.2015 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2015 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот 
извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.03.2015 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.08-924/1              Совет на општина 

06.05.2015 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 Годишниот 

Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на 

Источниот плански регион 2009-
2014, за 2014 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 
2009-2014, за 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 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.09-938/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 
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Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 година ја 

донесе следната: 

   

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишниот 

Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на 

Источниот плански регион 2009-

2014, за 2014 година  

 

Член 1 

Се усвојува Годишниот 

Извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2009-2014, за 2014 
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.08-922/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 

Годишниот Извештај за 

работењето на  

Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2014 година  

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за работењето на Центарот за развој 

на Источен плански регион за 2014 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

29.04.2015 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.09-937/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.05.2015год.           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 29.04.2015 година ја 

донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишниот 

Извештај за работењето на  
Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2014 година  

 



Стр. 6 br.5                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            11.05.2015god. 

 

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

Член 1 

Се усвојува Годишниот 

Извештај за работењето на Центарот 

за развој на Источен плански регион 

за 2014 година, изготвен од страна 

на Раководителот на Центарот за 

развој 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.08-921/1              Совет на општина 

06.05.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 

финансиска помош на Здравко 
Додев од с.Облешево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Здравко Додев од с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 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.09-943/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.05.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

  

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), и 
врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2015 година 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.2/2015), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 29.04.2015 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Здравко Додев од 

с.Облешево 
 

Член 1 

 На Здравко Додев од 

с.Облешево, со ЕМБГ 

1310957493028, со постојано место 
на живеење  во с.Облешево 

ул.Сремска бр.45,   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 

сметка 210501676276546 Тутунска  
банка. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 

Бр.08-920/1              Совет на општина 
06.05.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 
финансиска помош на Љупчо 

Николов од с.Чифлик 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Љупчо Николов од с.Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.04.2015 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.09-944/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

  

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), и 

врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2015 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.2/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 29.04.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Љупчо Николов од 
с.Чифлик 

 
Член 1 

 На Љупчо Николов од 
с.Чифлик, со ЕМБГ 0202965493001, 
со постојано место на живеење  во 
с.Чифлик ул.Маршал Тито бр.22,   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 

име на неговата сопруга Наталија 

Николова со ЕМБГ 0608983495034 на 

сметка 200002748567451  Стопанска  

банка. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.08-928/1              Совет на општина 
06.05.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 



Стр. 8 br.5                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            11.05.2015god. 

 

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

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за 

поддршка на проект и сопствено 

учество во реализација на 

проектот „ Замена на 

конвенционалното осветлување 
со ЛЕД осветлување“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 
поддршка на проект и сопствено 
учество во реализација на проектот „ 
Замена на конвенционалното 
осветлување со ЛЕД осветлување“, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 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.09-945/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 29.04.2015 година ја 

донесе следната: 

   

О  Д  Л  У  К  А 

За поддршка на проект и 

сопствено учество во 

реализација на проектот „ 

Замена на конвенционалното 

осветлување со ЛЕД 

осветлување“  

 

Член 1 

Се дава поддршка на проектот 
„Замена на конвенционалното 
осветлување со ЛЕД осветлување“.  

Општината со сопствени извори 
ќе учествува во кофинансирање на 
проектот. 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-929/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 наплата на 

комунални такси за користење на 

простор пред деловни објекти за 

вршење на дејност 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 

користење на простор пред деловни 

објекти за вршење на дејност, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 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.09-946/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 
Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 
(Службен весник на Република 
Македонија бр. 61/04, 64/2005, 

92/2007 и 123/2012) а во согласност 
со член 3 став 1 точка 3 од истиот 
Закон и Тарифен број 3, оветот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 
29.04.2015 година ја донесе 
следната: 

 

О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси 

за користење на простор пред 

деловни објекти за вршење на 
дејност 

 

Член 1 
За користење на простор пред 

деловни објекти за вршење на 

дејност се утврдува комунална такса 

од метар дневно 5 денари. 

 

 

Член 2 

Наплатата на таксата ја врши 

органот надлежен за издавање на 

одобрение за вршење на дејност и ја 

уплатува на соодветна уплатна 

сметка во рамките на трезорската 

сметка на општината. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.08-930/1              Совет на општина 

06.05.2015 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 наплата на 
комунални такси за за користење 

на музика во јавните локали 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

наплата на комунални такси за 
користење на музика во јавните 

локали, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

29.04.2015 година. 

 

2.Решението 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.09-948/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.05.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 61/04, 64/2005, 

92/2007 и 123/2012) а во согласност 

со член 3 став 1 точка 5 од истиот 
Закон и Тарифен број 5, оветот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

29.04.2015 година ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси 
за користење на музика во 

јавните локали 
 

Член 1 
За користење на музика во 

јавните локали се утврдува 
комунална такса во износ од 

3.300,00 денари годишно. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.08-931/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 

наплата на комунални такси за  

поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 

деловните згради 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
поставување на витрини за 
изложување на стоки надвор од 
деловните згради, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
29.04.2015 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.09-949/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 2 точка 2 

од Законот за комунални такси 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 61/04, 64/2005, 
92/2007 и 123/2012) а во согласност 

со член 3 став 1 точка 6 од истиот 

Закон и Тарифен број 6, оветот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

29.04.2015 година ја донесе 

следната: 
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О Д Л У К А 

За наплата на комунални такси 

за поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 

деловните згради 

 

Член 1 

За поставување на витрини за 

изложување на стоки надвор од 

деловните простории се утврдува 

комунална такса годишно и тоа: 

-за физички лица кои вршат 

дејност ......700,00 денари 

-за правни лица од областа на 
производството, прометот и 
услугите.......1.300,00 денари. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.08-932/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 измена и 

дополнување на Урбанистички 

план за с.Чешиново  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на 

Урбанистички план за с.Чешиново, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 29.04.2015 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.09-947/1      Општина Чешиново-Облешево 
06.05.2015год.           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 7 став 1 точка 2 алинеа 3 и 
член 12 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (Службен 
весник на Република Македонија бр. 
199/2014, 42/2014 и 44/2015) и член 

21 став 1 точка 7 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 29.04.2015 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на 

Урбанистички план за 

с.Чешиново  
 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за 

измена и дополнување на 

Урбанистички план за село 
Чешиново за КП бр.41143 со п=202 

м2. 
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Член 2 

Измените и дополувањата се 

предвидени и во Годишната 

програма за изработка на 

урбанистички планови. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-933/1              Совет на општина 
06.05.2015 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 изработка на 
Локална Урбанистичка Планска 
Документација за КП бр. 1870 и 

1871 КО Кучичино 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

изработка на Локална Урбанистичка 

Планска Документација за КП бр. 
1870 и 1871 КО Кучичино, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 29.04.2015 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.09-934/1      Општина Чешиново-Облешево 

06.05.2015год.           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 7 став 2 алинеа 2 од Законот за 

просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на 
Република Македонија бр. 199/2014, 
42/2014 и 44/2015) и член 21 став 1 

точка 7 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 

29.04.2015 година ја донесе 
следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За изработка на Локална 

Урбанистичка Планска 
Документација за КП бр. 1870 и 

1871 КО Кучичино 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за 

изработка на Локална Урбанистичка 

Планска Документација за КП бр. 

1870 и 1871 КО Кучичино. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-899/1              Совет на општина 

30.04.2015 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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