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

 

Godina 9 broj 7 
^e{inovo-Oble{evo 

7.06.2013 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 Програмата за волонтирање во  

општина Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Програмата за 
волонтирање во општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
03.06.2013 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.08-1031/1  Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 6, став 1 од 

Законот за волонтерство (Службен весник 
на Република Македонија бр. 85/2007, 

161/2008) и член 1 од Законот за измени и 
дополнувања на ЗАконот за волонтерство 
(Службен весник на Република Македонија 
бр. 161/2008), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 03.06.2013 година  ја 
донесе следната: 
 
 

П Р О Г Р А М А 
За волонтирање во 

 општина Чешиново-Облешево 
 

 I.ВОВЕД 
Член 1 

 Волонтерството претставува 
активност од интерес за Република 
Македонија која придонесува за 
подобрување на квалитетот на животот, со 
активно вклучување на луѓето во 
општествениот живот, како и за развој на 
хумано и рамноправно демократско 
општество. 
 Со оваа Програма се врши 
утврдување од потребата на ангажирање 
на волонтери во општинската 
администрација на општина Чешиново-
Облешево како и видот на услугите и 
начинот и постапката на обезбедување на 
истите. 
 Волонтер, согласно Законот за 
волонтерство, е физичко лице кое дава 
услуги, вештини и знаења во корист на 
други лица, органи, организации и други 
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институции, на доброволна основа и без 
финансиска или друга лична добивка. 
 
 

II.ПОТРЕБА ОД АНГАЖИРАЊЕ НА 
ВОЛОНТЕРИ ВО ОПШТИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА 
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

 
Член 2 

Општина Чешиново-Облешево има 
потреба од ангажирање на волонтери во 
општинската администрација. 

Потребата од ангажирање на 
волонтери, по претходно поднесено 
барање ја утврдува Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево, 
раководејки се од реалната потреба за 
ангажирање на волонтери како и од 
просторните можности на општината. 

 
Член 3 

Волонтерските услуги можат да се 
однесуваат  на било која од областите 
утврдени во член 22 од Законот за 
локална самоуправа. 

 
Член 4 

Постапката за ангажирање на 
волонтер започнува со поднесување на 
барање од страна на кандидатот 
волонтер. 

Врз основа на поднесеното Барање 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево, врз основа на стручните 
квалификации на Барателот,  ја утврдува 
потребата од ангажирање на волонтер и 
донесува Одлука за склучување на 
Договор за волонтирање. 

 
Член 5 

Волонтерот за давањето на 
услугите, знаењата и вештините за работи 
од надлежност на Општината има право 
на надоместок на трошоци за храна и 
трошоци за превоз за доаѓање во 

Општината за волонтирање и враќање до 
местото на живеење, во согласност со 
Закон, за волонтирање со полно работно 
време, како и трошоци за службени 
патувања и трошоци за обука доколку за 
тоа има потреба.  

 
Член 6 

За волонтирање со пократко работно 
време од полното работно време 
процентот за трошоци за храна и трошоци 
за превоз за доаѓање во Општината за 
волонтирање и враќање до местото на 
живеење ќе се пресметува пропорционално 
согласно процентот утврден во став 1 на 
овој член во зависност од утврденото 
времетраење на работното време во 
Договорот за волонтирање.  

 
 
III.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ 
 

Член 7 
За спроведување на оваа Програма 

надлежен е Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Член 8 

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

 
Бр.07-1013/1              Совет на општина 

06.06.2013 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Програмата за одржување на 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 

2013 
 

 

1.Ја прогласувам Програмата за 
одржување на Илинденски Спортски Игри 
Чешиново 2013, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

03.06.2013 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.08-1029/1    Општина Чешиново-

Облешево 
06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 21, став 1, точка 

11 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), Советот 
на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 03.06.2013 
година ја донесе следната:: 

 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за одржување на Илинденски Спортски 

Игри Чешиново 2013 
 
ВОВЕД: 

 Традиционално 41 години по ред во 
с.Чешиново ќе се организираат 
Илинденски Спортски Игри Чешиново 
2013 година. 

 На игрите ќе биде застапен 
фудбалот како главна дисциплина со 
можност да се воведат и други дисциплини. 
 Покровител на игрите ќе биде 
општина Чешиново-Облешево. 
 Игрите ќе бидат отворени на 1 јули 
(понеделник), а ќе бидат затворени на 2 
август (петок). 

 
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. Еден член на 
одборот ќе биде и член од Советот на 
општина Чешиново-Облешево.  

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 19 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 
Финансиските средставта потребни 

за спроведување на игрите се предвидени 
во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево, Програма спорт а ќе бидат 
одредени со посебна Одлука од Советот. 

Средствата ќе бидат наменети за 
награди за освоени места, за надомест на 
судиите, за надомест на редарите и други 
непредвидени трошоци. 
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Дел од средствата ќе бидат 
обезбедени од спонзорства. 

За потрошените средства да се  
достави Извештај до Советот на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1020/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 Правилникот за начин на 
доделување и користење на 
еднократна парична помош 

 

1.Го прогласувам Правилникот 
за начин на доделување и користење 
на еднократна парична помош, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 03.06.2013 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.08-1030/1    Општина Чешиново-
Облешево 

06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 21, став 1, точка 

11 од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), а во 
согласност со Програмата за социјална 
заштита за 2013 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 
бр.13/2012), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 03.06.2013  година донесе: 
 

П Р А В И Л Н И К 

За начин на доделување и 

користење на еднократна парична 

помош 

 
I.ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
 Со овој Правилник се одредува 
начинот на доделување на средства за 
еднократна помош на граѓани, со утврдени 
критериуми во однос на видот на помошта. 

 
Член 2 

Под средства за еднократна помош 
на граѓани, во смисла на овој Правилник се 
подразбираат средства предвидени за таа 
намена, како социјална помош, во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 
тековната година. 

 
 
II.ПРАВО И НАЧИН НА 

КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
 

Член 3 
 Право на користење на средствата 
од член 2 на овој Правилник имаат граѓани, 
жители на општина Чешиново-Облешево, 
кои со соодветно Барање се обратиле во 
општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 4 
Граѓаните, кои со соодветно Барање 

се обратиле во општина Чешиново-
Облешево за добивање на средства за 
еднократна помош, должни се во Барањето  
да ги наведат причините за Барањето, за 
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каква намена ја бараат еднократната 
помош и висината на помошта што ја 
бараат. 

 
Член 5 

За докажување на основаноста и 
реалноста на Барањето кон истото треба 
да биде доставена соодветна 
документација и (стручно мислење, а 
доколку се работи за Барање за социјално 
загрозено семејство, доказ дека од 
Центарот за социјални работи дека 
лицата се приматели на социјална помош 
или доказ дека се работи за долгорочно 
невработени лица. 

 
Член 6 

Основаноста и реалноста на 
Барањето се одредува со утврдување на 
исполнувањето на следните критериуми 
во однос на видот на еднократната 
помош: 

1.Причини за Барањето и намена за 
користење на бараните средства; 

2.Приложена потребна 
документација/стручно мислење од 
овластен орган. 

Предност при доделување на 
средства ќе имаат невработени граѓани и 
лица со тешка здравствена состојба. 

 
Член 7 

Средствата предвидени во буџетот 
на годишно ниво за еднократна парична 
помош на физички лица (поединци) или 
социјално загрозени семејства ќе се 
распределуваат како еднократна парична 
помош . 

Висината на паричната помош која 
ќе биде одобрена на барателот на 
помошта не смее да го надмине износот 
од 1.500.00 денари (илјада и петстотини 
денари). 

Во исклучителни случаи кога на 
Барателот на помошта му е нанесена 
поголема материјална штета (пожар, 

поплава и сл.) или му е потребна помош за 
лекување кое бара поголеми трошоци 
(оперативен зафат во државата или 
странство) висината на помошта може да 
биде поголема во зависност од проценката 
на штетата, односно од основаноста на 
барањето  утврдена од Комисија и тоа: 

-за лекување со соодветно 
испитување до 3.000.00 денари (три илјади 
денари) 

-за лекување со оперативен зафат, 
во државата, до 3.000.00 денари (три 
илјади денари); 

-за лекување со оперативен зафат, 
во странство, до 6.000.00 денари (шест 
илјади денари) 

 
Член 8 

Разгледување на Барањето за 
доделување на средства за помош на 
граѓани и утврдување на основаноста на 
истите го врши Комисијата за финансии, 
буџет, даноци и лер.  

Комисијата од став 1 на овој член, 
согласно утврдената основаност на 
Барањето, му предлага на Советот на 
општината да донесе Одлука за  
доделување на средства за помош на 
граѓаните-баратели на средства. 

Комисијата е должна да го разгледа 
Барањето во рок од пет дена од денот на 
добивање на истото. 

 
 
III.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ 

ОДРЕДБИ 
 

Член 9 
 Барањата кои нема да бидат со 
комплетна (целосна) документација, нема 
да бидат разгледувани од страна на 
Комисијата. 
 

Член 10 
Доколку се утврди дека Барателот на 

средствата ненаменски ги потрошил 
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средствата, нема право повторно да 
поднесува Барања за иста или слична 
намена до Советот на општината. 
 

Член 11 
Овој Правилник влегува во сила со 

денот на донесување и истиот ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1019/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 Правилникот за користење на 

службени мобилни телефони во 
општина Чешиново-Облешево 

 
1.Го прогласувам Правилникот 

за користење на службени мобилни 
телефони во општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 
03.06.2013 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.08-1032/1  Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           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), , 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 03.06.2013 година го донесе 

следниот: 

 

  ПРАВИЛНИК 

За користење на службени 

мобилни телефони во општина 

Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

 Со овој Правилник се уредува 
користењето на службените мобилни 
телефони, правата и обврските за 
користење на истите а посебно: 

- Најголемиот месечен 
дозволен лимит на трошоци 
по корисник, кој ќе се 
признава за службени цели, 

на терет на општина 
Чешиново-Облешево; 

- Начинот на плаќање на 
сметката над дозволениот 
лимит предвиден со овој 
Правилник и 

- Губење на правото на 

користење на службен 
мобилен телефон. 

 

Член 2 
 Право на користење на службен 

мобилен телефон имаат 

Градоначалникот на општината и 

државните службеници вработени во 

општина Чешиново-Облешево. 

 Ислучок од член 2 ,став 1 на 

овој Правилник овластен е да одобри 

Градоначалникот. 
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Член 3 

Корисниците на мобилни 

телефони се задолжуваат за 

користење на мобилни телефони на 

основа на посебен образец – Изјава, 

која е составен дел на овој 

Правилник.  

Член 4 

Општина Чешиново-Облешево 

ги сноси трошоците на корисниците 

на мобилни телефони за службена 

употреба до паушален месечен износ 

во кој е вклучена претплатата од  

500,00 денари. 
Дозволениот лимит за 

Градоначалникот е неограничен. 
  

Член 5 
Телефонските трошоци 

настанати за време на службени 
патувања во странство, се 
признаваат во целост на корисникот. 

 

Член 6 
Корисниците на мобилните 

телефони потпишуваат Изјава дека 
се согласни износот на трошоците од 
мобилниот телефон кој е поголем од 
износот на трошоците предвидени во 
член 4 од овој Правилник, да го 
плаќаат сами, односно истиот износ 

да им се одбие при пресметката на 

првата наредна плата по доставата 

на месечната сметка за вработените 

Сметката и трошоците 
настанати со користењето на 

службениот мобилен телефон, ќе го 

вршат вработените во Одделението 

за финансии. 
Вработените во Одделението за 

финансии се должни корисниците на 

службените мобилни телефони да ги 
известуваат за трошоците настанати 

по основ на користење на 

телефоните во рок од 5 дена од денот 

на  пристигнување на месечната 

сметка. 

Член 7 

 По ислучок, во оправдани 

случаеви, на корисникот на 

службениот мобилен телефон, ќе му се 

признае месечниот трошок во износ 

поголем од предвидениот со овој 

Правилник, по претходно одобрување 

од страна на Градоначалникот. 

 

Член 8 

Корисниците на службените 
мобилни телефони се должни да се 
грижат за истите на начин мобилниот 
апарат да биде секогаш во исправна 
состојба, а за секоја промена, губење 
на апаратот или слично, должни се 
веднаш да пријават. 

Корисникот на службениот 
мобилен телефон должен е во рок од 3 
(три) дена од денот на губење на 

правото на користење на службениот 
мобилен телефон, бројот да го врати 
на општина Чешиново-Облешево 

По истекот на месецот во кој 
дошло до престанување на правото на 
користење на службен мобилен 
телефон, Одделението за финансии ќе 
достави сметка до корисникот со 

обврска за подмирување на 

евентуално настанати трошоци, над 

трошоците предвидени во член 4 од 

овој Правилник. 
 

Член 8 

Непридржување на одредбите од 

овој Правилник, претставува лесна 
повреда на службената должност. 

 

Член 9 
Правилникот влегува во сила со 

денот на донесување и истиот ќе се 
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објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.                  

 
Бр.07-1021/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 

именување на членови на 
Комисијата за финансирање, 

буџет, даноци и локален 
економски развој 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за  
измена и дополнување на Одлуката 
за именување на членови на 
Комисијата за финансирање, буџет, 
даноци и локален економски развој, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 03.06.2013 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.08-1033/1  Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 03.06.2013 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 

финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој  

 
Член 1 

Член 1 од Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 
за финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој бр.07-822/1 
од 16.05.2013 година се менува и 
гласи: 

Членови на Комисијата за 
финансирање, буџет даноци и локален 
економски развој се: 

1.Далибор Ангелов – 
претседател 

2.Горанчо Трајанов – член 
3.Славе Василев – член 
4.Тоше Стојов – член и 

5.Ивана Минова – надворешен 

член. 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1022/1              Совет на општина 
06.06.2013 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  измена и 

дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 

Комисијата за изготвување  

на Програма за работа на Советот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката 
за именување на членови на 
Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 03.06.2013 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.08-1034/1  Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 03.06.2013 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 

изготвување на Програма за 

работа на Советот 

 

Член 1 

Член 1 од Одлуката за  

именување на членови на Комисијата 

за изготвување на Програма за работа 

на Советот бр.07-834/1 од 16.05.2013 

година се менува и гласи: 

Членови на Комисијата за 
изготвување на Програма за работа на 
Советот се: 

1.Николина Величкова – 
претседател 

2.Тина Петрова – член и 
3.Тоше Стојов – член. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1023/1              Совет на општина 
06.06.2013 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  работа на 
пазарот во Облешево за месец 

март и април 2013 година 
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1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за   

работа на пазарот во Облешево за 

месец март и април 2013 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 03.06.2013 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.08-1035/1    Општина Чешиново-

Облешево 
06.06.2013год.           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 03.06.2013 година, 
донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информација за   

работа на пазарот во Облешево 
за месец март и април 2013 

година 

 
I 

 Се усвојува писмената 

Информација за работа на пазарот во 
Облешево за месец март и април 

2013 година, изготвена од страна на 

директорот на ЈПКД „Облешево“. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.07-1024/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 
уличното осветлување на 

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец март и април 

2013 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
состојбата со уличното осветлување 
на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец март и април 2013 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 03.06.2013 
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.08-1036/1    Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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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 03.06.2013 година, 

донесе: 

 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за  

состојбата со уличното 

осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец март и април 2013 година 

 
I 

 Се усвојува писмената 
Информација за  состојбата со 
уличното осветлување на територија 
на општина Чешиново-Облешево за 
месец март и април 2013 година, 
изготвена од страна на директорот на 

ЈПКД „Облешево“. 
 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-1025/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 

финансиските извештаи на 

политичките партии за локалните 

избори 2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на финансиските извештаи 

на политичките партии за локалните 

избори 2013 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

03.06.2013 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.08-1037/1    Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           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), а во согласност со член 45 

од Законот за локални избори 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.46/96, 12/03, 35/04 и 
52/04), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 03.06.2013 година ја 
донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на финансиските 

извештаи на политичките партии 

за локалните избори 2013 година 

 

Член 1 

 Се усвојуват финансиските 

извештаи доставени од политичките 

партии за локалните избори 2013 и 

тоа за: 

1.Коалиција за локални избори 

2013 на ВМРО-ДПМНЕ 

2.Коалиција за локални избори 

2013 Сојуз за иднината и 
3.Народно движење за 

Македонија. 
 

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

 
Бр.07-1026/1              Совет на општина 
06.06.2013 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 

именување на членови на 

Комисијата за лицитација 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 

за лицитација, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

03.06.2013 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.08-1038/1    Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 03.06.2013 година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 

лицитација 

 

Член 1 

Член 1 став 2 од Одлуката за  

именување на членови на Комисијата 

за лицитација бр.07-875/1 од 

20.05.2013 година се менува и гласи: 

За нивни заменици се 

именуваат: 
1.Тоше Стојов – заменик 

претседател 
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2.Тоде Стоилов – заменик член 

и 

3.Славе Василев – заменик 

член. 

 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1027/1              Совет на општина 
06.06.2013 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 
именување на членови на 

Одборот за контрола на 
материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 

за именување на членови на Одборот 

за контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
03.06.2013 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.08-1039/1    Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 03.06.2013 година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 
членови на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското 
работење на ЈПКД „Облешево“ 

 
Член 1 

Во член 1 точка 4 од Одлуката за  
именување на членови на Одборот за 

контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“ бр.07-901/1 од 22.05.2013 

година Андреј Андонов – Чешиново се 

брише. 

Член 2 

Член 1 точка 4 гласи:  

4.Дејанчо Петров – Чешиново. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
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објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1028/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 одобрување на 

финансиски средства за работно 
ангажирање на сезонски 

работници за вршење на јавни 
работи 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрување на финансиски средства 
за работно ангажирање на сезонски 
работници за вршење на јавни 
работи, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
03.06.2013 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.08-1047/1  Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           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 03.06.2013 година ја 

донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 
средства за работно ангажирање 

на сезонски работници за вршење 
на јавни работи 

 
Член 1 

 Се одобруват финансиски 
средства од Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за работно 
ангажирање на сезонски работници за 
вршење на јавни работи и тоа: 
 1.Работно ангажирање на 
сезонски работник-раководител на 
работна група, 1 Извршител, со 
месечен надоместок од 10.000,00 
денари (плус персонален данок на 

доход) . 

 2.Работно ангажирање на 

сезонски работници – општи 

работници, 7 извршители, со месечен 
надоместок од 7.500,00 денари (плус 

персонален данок на доход). 

 

Член 2 
 Работното ангажирање на 

работниците од член 1 на оваа Одлука 

ќе трае во зависност од потребите за 
извршување на јавни работи, најмалку 
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1 (еден) месец но не повеќе од 6 

(шест) месеци. 

 

Член 3 

Работата која ќе ја извршуваат 

работниците од член 1 на оваа 

Одлука ќе се одвива по претходно 

дефиниран неделен план за работа. 

За извршените работи ќе бидат 

доставувани месечни информации за 

видот и обемот на извршените 

работи. 

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи 

Договор за регулирање на 
меѓусебните права и обврски со 
ангажираните работници. 

 
Член 4 

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

извршени работи. 
 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-1042/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 

01.01.2013-31.03.2013 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2013-31.03.2013, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
03.06.2013 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.08-1046/1    Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 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 03.06.2013 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2013-31.03.2013 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2013-31.03.2013, 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.07-1041/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 Тоде 
Стојов од Чифлик 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Тоде Стојов од Чифлик, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

03.06.2013 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.08-1049/1    Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           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), а во согласност 
со Програмата за социјална заштита 
за 2013 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.13/2012), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 03.06.2013 година 
донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош  

на Тоде Стојов од Чифлик 

 

 
Член 1 

 На Тоде Стојов од с.Чифлик, 

ЕМБГ 1510960493038 , со постојано 

место на живеење  во с.Чифлик 

ул.Маршал Тито бб,  му се одобрува 

еднократна парична помош во висина 

од 1.500.00 денари ( илјада и 

петстотини денари) како помош за 

набавка на лекарства. 
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Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Тоде Стојов. 

С-ка 300057054786026 

Комерцијална Банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1044/1              Совет на општина 
06.06.2013 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 03.06.2013 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.08-1048/1    Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           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 03.06.2013 
година ја донесе следната: 
  

 
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, сопственост на 

општина Чешиново-Облешево (влез од 

предната страна во објект Задружен 
дом во с.Спанчево, објект дел од 

сегашен „Платини“ со површина од 

околу 16 м2). 

 
Член 2 

 Условите за издавање под закуп 

на деловниот простор од член 1 на 

оваа Одлука ќе бидат одредени од 
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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.07-1043/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 набавка на 

службени мобилни телефони за 

членовите на Советот на општина 
Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
набавка на службени мобилни 

телефони за членовите на Советот на 

општина Чешиново-Облешево,  што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 03.06.2013 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.08-1045/1    Општина Чешиново-Облешево 
06.06.2013год.           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 03.06.2013 година ја 
донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка на службени мобилни 
телефони за членовите на Советот 
на општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

 Да се набават службени мобилни 

телефони за членовите на Советот на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Член 2 

 По реализација од член 1 на 

оваа Одлука да се пристапи кон 

измена на Правилникот за користење 
на службени мобилни телефони во 

општина Чешиново-Облешево. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1040/1              Совет на општина 

06.06.2013 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 

наводнувањето во општина 
Чешиново-Облешево, за 

пролетната сеидба 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  

состојбата со наводнувањето во 
општина Чешиново-Облешево, за 

пролетната сеидба, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

03.06.2013 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.08-1051/1    Општина Чешиново-Облешево 

06.06.2013год.           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 03.06.2013 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информација за 
состојбата со наводнувањето во 

општина Чешиново-Облешево, за 
пролетната сеидба 

  

I 
Се усвојува писмената 

Информација за  состојбата со 

наводнувањето во општина Чешиново-
Облешево, за пролетната сеидба, 
изготвена од страна на 
Водостопанство Брегалница . 

 
II 

 Водостопанство Брегалница да ја 
преземе обврската за фаќање на 

бентови по полињата, во согласност со 

Закон. 

 

III 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1050/1              Совет на општина 
06.06.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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