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

 

Godina 10 broj 6 
^e{inovo-Oble{evo 

09.07.2014 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  Заклучокот за усвојување на 
Информацијата  за  

состојбата со наводнувањето за 
пролетната сеидба 

 
1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата  
за состојбата со наводнувањето за 
пролетната сеидба, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на 

ден 25.06.2014 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.08-1118/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 25.06.2014 година, 
донесе: 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 
наводнувањето за пролетната 

сеидба  
 
I 

Се усвојува Информацијата за 
состојбата со наводнувањето за 
пролетната сеидба изготвена од 
страна на Водостопанство 
Брегалница. 

 

II 

 За актуелната состојба со 

поплавите да се свика Собир на 

граѓани на Месна Заедница 

Чешиново со присутни 
претставници од Водостопанство 

Брегалница. 

 
III 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавување во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-1113/1              Совет на општина 
08.07.2014 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 
патната мрежа на територија на 

општината  
 

1.Го прогласувам Заклучокот 
за усвојување на Информацијата за 

состојбата со патната мрежа на 
територија на општината, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 25.06.2014 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.08-1115/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 25.06.2014 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за состојбата со 

патната мрежа на територија на 

општината  

 

I 

Се усвојува Информацијата за  

состојбата со патната мрежа на 

територија на општината изготвена 
од МВР-Полициска станица Кочани. 

 
II 

Да се постават сообраќајни 
знаци на патиштата и да се постави 
еластична ограда на острите 
кривини на патиштата. 
 

III 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавување во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1114/1              Совет на општина 
08.07.2014 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  

парична награда за 
прогласување на ученик на 
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генерација во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

парична награда за прогласување 

на ученик на генерација во ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.06.2014 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.08-1121/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 
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 25.06.2013 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За парична награда за 

прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци 

 

Член 1 

 Се одобрува парична награда 

од 3.000,00 денари (три илјади 

денари) на Кристина Крстева  

ученичка во 8 б одделение 

прогласена за ученик на 

генерацијата во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци. 

 

Член 2 

Средствата да се исплатат на 

сметка на нејзиниот татко Тодорчо 

Крстев ЕМБГ 0103965493003 с-ка 

300057075297743. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1111/1              Совет на општина 
08.07.2014 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 

 Јоце Арсов од с.Чифлик 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Јоце Арсов од с.Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.06.2014 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.08-1122/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 25.06.2014 година 
донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Јоце Арсов од 

с.Чифлик 
 

Член 1 

 На Јоце Арсов од с.Чифлик, со 

постојано место на живеење  во 

Чифлик  ул. Петре Иванов бб 
с.Чифлик, со ЕМБГ 0412953493000, 

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 200002508575677 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.07-1112/1              Совет на општина 
08.07.2014 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 

 Елица Ефтимова од с.Теранци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Елица Ефтимова од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 25.06.2014 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.08-1116/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 25.06.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на  Елица Ефтимова од 

с.Теранци 
 

Член 1 
 На Елица Ефтимова од 
с.Теранци, со постојано место на 
живеење  во Теранци  ул. Љупчо 
Сантов бр.119 Кочани со ЕМБГ 
0410967498010, 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 300057025026911 
Комерцијална  Банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1107/1              Совет на општина 
08.07.2014 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 
 Душан Митков од с.Чифлик 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Душан Митков од с.Чифлик, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.06.2014 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.08-1117/1       Општина Чешиново-Облешево 

08.07.2014год.                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 25.06.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Душан Митков од 
с.Чифлик 

 
Член 1 

 На Душан Митков од 
с.Чифлик, со постојано место на 
живеење  во Чифлик  ул. Ѓорче 
Петров бб с.Чифлик со ЕМБГ 
0102951493012, 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 200002704251449 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.07-1108/1              Совет на општина 
08.07.2014 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 ФК 

„Спанчево“ с.Спанчево 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
материјална помош на ФК 
„Спанчево“ с.Спанчево, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 25.06.2014 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.08-1119/1       Општина Чешиново-Облешево 
08.07.2014год.                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 25.06.2014 година 

донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За материјална помош на ФК 

„Спанчево“ с.Спанчево 

 

Член 1 

 Се одобрува набавка на 2 

(два) рефлектори за осветлување 

на фудбалското игралиште во 

с.Спанчево. 

 

Член 2 
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-Облешево. 

Бр.07-1109/1              Совет на општина 
08.07.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
измена и дополнување на 

Одлуката за трансфер на 

средства до Здружението 

„Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ бр.07-

221/1 од 03.02.2014 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 

за трансфер на средства до 

Здружението „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ бр.07-221/1 

од 03.02.2014 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 25.06.2014 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.08-1120/1       Општина Чешиново-Облешево 

08.07.2014год.                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 
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 25.06.2014 година 

ја донесе следната: 
 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на 

Одлуката за трансфер на 

средства до Здружението 

„Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ бр.07-

221/1 од 03.02.2014 година 
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Член 1 

 Член 1 од Одлуката за 

трансфер на средства до 

Здружението „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ бр.07-221/1 

од 03.02.2014 година се дополнува 

со нов став 2 кој гласи: 

- За  реализација на 

активности во согласност 

со Договорот бр.0307-

368/1 од 19.02.2014 

година, а врз основа на 

спроведени активности од 

страна на Здружението 

„Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ за 

вториот квартал од 2014 

година до Здружението 

„Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ да се 

изврши трансфер на 

дополнителни 300.000,00 

денари (триста илјади 

денари), средства 

предвидени во Буџетот на 

општина Чешиново-

Облешево. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1110/1              Совет на општина 
08.07.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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