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

 

Godina 11 broj 7 
^e{inovo-Oble{evo 

10.07.2015 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 мај 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата  за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец мај 

2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1378/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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 30.06.2015 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 мај 2015 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација  за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец мај 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.08-1361/1              Совет на општина 
10.07.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

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

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 30.06.2015 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.09-1377/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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 30.06.2015 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 страна на МВР-одделение Кочани. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1360/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 
извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 

територија на општината за 

месец мај 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија 

на општината за месец мај 2015 

година, што Советот на општина 
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IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1376/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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 30.06.2015 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 мај 2015 

година  

 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општината за месец 

мај 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.08-1359/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 Митко 
Николов од с.Теранци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Митко Николов од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.06.2015 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.09-1375/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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 
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(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 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 30.06.2015 година донесе: 
 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Митко Николов од 

с.Теранци 
 

Член 1 
 На Митко Николов од 

с.Теранци, со ЕМБГ 1710964493007, 
со постојано место на живеење  во 
с.Теранци ул.Кемал Билалов бб 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 370000015793277 

Еуростандард Банка АД Скопје. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1356/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 парична награда 

за прогласување на ученик на 
генерација во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево, 

 за учебната 2014/2015 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

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

Охридски“ Облешево, за учебната 
2014/2015 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
30.06.2015 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.09-1374/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2015 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За парична награда за 
прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево, 

 за учебната 2014/2015 година 

 

Член 1 
 Се одобрува парична награда 

од 3.000,00 денари (три илјади 

денари) на Симона Манева од 
Чифлик, ЕМБГ 2704000498003, 

ученичка во 9то  одделение, 

прогласена за ученик на 
генерацијата во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево. 
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка 300057021434031 

Комерцијална банка. 
 

Член 3 

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

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1357/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 парична награда 

за прогласување на ученик на 
генерација во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, 
 за учебната 2014/2015 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

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

Пинџур“ Соколарци, за учебната 

2014/2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1375/1      Општина Чешиново-Облешево 

10.07.2015год.             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.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 30.06.2015 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За парична награда за 
прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, 
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 за учебната 2014/2015 година 

 

Член 1 
 Се одобрува парична награда 

од 3.000,00 денари (три илјади 
денари) на Елена Мирова од 

Новоселани, ученичка во 9то  

одделение, прогласена за ученик на 

генерацијата во ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци. 

 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка на нејзината мајка Даниела 

Мирова ЕМБГ 1603977498015, с/ка 
200002877274132 Стопанска банка. 

 
Член 3 

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

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1358/1              Совет на општина 
10.07.2015 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 давање на 

Согласност на Одлуката за 
изменување и дополнување на 

Статутот на ЈПКД „Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Одлуката 

за изменување и дополнување на 
Статутот на ЈПКД „Облешево“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.06.2015 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.09-1373/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             Градоначалник 

 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 
15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002)  

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015), а 

во согласност со член 11 став 1 
точка 1 од Законот за јавни 

претпријатија (Службен весник на 
Република Макединија бр. 38/96, 

6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 

138/2014, 25/2015 и 61/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 30.06.2015 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  давање на Согласност на 

Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на 

ЈПКД „Облешево“ 
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Член 1 

 Се дава Согласност на 

Одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на ЈПКД 

„Облешево“ бр.02-281/2 од 
29.06.2015 година. 

 Одредбите предвидени во 

Одлуката од став 1 на овој член се 

составен дел на Статутот 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.08-1354/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 трансфер на 

средства до Здружението 

„Центар за едукација Чешиново-
Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трансфер на средства до 
Здружението „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1372/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002)  

член 21 став 1 точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 30.06.2015 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За  трансфер на средства до 

Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ 

 

Член 1 
 До Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-Облешево“ да 

се изврши трансфер на 90.000,00 
денари (деведесет илјади денари) за 

реализација на активности на 

здружението по поднесено Барање 

за одобрување на финансиски 
средства бр. 03-27/1 од 25.06.2015 

година. 

 Средствата да бидат наменети 

исклучиво за плати на едукаторите 
во Центарот за ран детски развој  

Облешево кој работи во склоп на 
Здружението. 
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Член 2 

Да се склучи Анекс на 
Основниот Договор за финансирање на 
проект од интерес на општината бр.0307-
2432/1 од 30.12.2014 година. 

 
Член 3 

Средствата се обезбедени во 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево 
програма ДО Градоначалник. 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-1355/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 материјална 

помош на МЗ „Кучичино“, 
с.Кучичино 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош на МЗ 
„Кучичино“, с.Кучичино, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1371/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 30.06.2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За материјална помош на МЗ 

„Кучичино“, с.Кучичино 
 

Член 1 

 По поднесено Барање од Месна 

Заедница Кучичино с.Кучичино да се 
извршат градежни зафати за 

санирање на штета - поправка на 

одводнителниот канал кој поминува 

низ селото. 
 

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  
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објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1353/1              Совет на општина 

10.07.2015 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 реконструкција 

на објект 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
реконструкција на објект, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 30.06.2015 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.09-1370/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             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.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2015 година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За реконструкција на објект  

 

Член 1 
 Да се изврши реконструкција 

на објект во кој е сместена Управата 

за водење на матични книги – Месна 
канцеларија Облешево, во 

Облешево. 

 
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.08-1352/1              Совет на општина 
10.07.2015 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 проширување и 

измена на распоредот на 

средства  на Буџетот на општина 
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Чешиново-Облешево за 2015 

година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

проширување и измена на 
распоредот на средства  на Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 

2015 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1368/1      Општина Чешиново-Облешево 

10.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр. 5/2002) и 

член 28 став 1 од Законот за 
финансирање на единиците на 

локалната самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија 

бр.61/2004, 96/2004 и 64/2007) 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 30.06.2015 година ја донесе 

следната: 

 
О Д Л У К А 

За проширување и измена на 

распоредот на средства  на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2015 година 
Член 1 

Со оваа Одлука се врши 

проширување и измена на 

распоредот на средства во Буџетот 

на општина Чешиново-Облешево за 

2015 година на следниот начин: 
 
Подпрограма и назив на програмата 

Поставка и опис на поставката                                 

самофин.   Дотации   Донации    Кредити 

 

Се зголемуваат приходите на 

следните поставки 

 

А00 Совет на општината 
742111 Приходи од обединети нации   

                   0               0        297.600         0 

                                                                            

----------------------------------------------- 

                                                              

       0               0        297.600         0 

 

Е00 Општинска администрација 
 

425990  Други договорни услуги     

                              0                0       263.520          0 

425230  Осигурување на вработени (несреќи, живот) 

                              0                0          4.800          0 

401320  Персонален данок на доход и надоместоци 

                              0                0        29.280          0 

       ------------------------------------------------- 

                                                                     

                  0                0       297.600         0 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на објавување во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево и станува составен дел на 

Буџетот на општината за 2015 
година. 

 
Бр.08-1309/1              Совет на општина 

01.07.2015 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: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за давање на 
согласност на Правилникот за 

внатрешна организација на 
работните места во Јавната 

општинска за деца – детска 

градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност на 
Правилникот за внатрешна 

организација на работните места во 

Јавната општинска за деца – детска 
градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 30.06.2015 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.09-1368/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015 год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 116 став 1 

алинеа 8 од Законот за заштита на 
децата (Службен весник на 

Република Македонија бр. 23/2013, 

44/2014, 144/2014, 10/2015 и 
25/2015), 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.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2015 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За давање на согласност на 

Правилникот за внатрешна 

организација на работните места 

во Јавната општинска за деца – 
детска градинка „Ѕвездички“ 

Чешиново, општина Чешиново-

Облешево 
 

Член 1 

 Се дава согласност на 
Правилникот за внатрешна 

организација на работните места во 
Јавната општинска за деца – детска 

градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 
општина Чешиново-Облешево бр. 
02-69/1 од 23.06.2015 година 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1350/1              Совет на општина 
10.07.2015 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 давање на 
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согласност на Правилникот за 

систематизација на работните 

места во Јавната општинска за 
деца – детска градинка 

„Ѕвездички“ Чешиново, општина 
Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност на 
Правилникот за систематизација на 

работните места во Јавната 

општинска за деца – детска градинка 
„Ѕвездички“ Чешиново, општина 

Чешиново-Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

30.06.2015 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.09-1369/1      Општина Чешиново-Облешево 
10.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 116 став 1 
алинеа 8 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија бр. 23/2013, 

44/2014, 144/2014, 10/2015 и 
25/2015), 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.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 30.06.2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За давање на согласност на 

Правилникот за систематизација 
на  работните места во Јавната 

општинска за деца – детска 

градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 

 Се дава согласност на 
Правилникот за систематизација на 

работните места во Јавната 

општинска за деца – детска градинка 
„Ѕвездички“ Чешиново, општина 

Чешиново-Облешево бр. 02-70/1 од 
23.06.2015 година 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево 

 
Бр.08-1351/1              Совет на општина 
10.07.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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