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

 

Godina 9 broj 8 
^e{inovo-Oble{evo 

03.07.2013 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 Одлуката за еднократна 
финансиска помош на Влатко 

Анчов од Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Влатко Анчов од Спанчево,  што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.06.2013 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.08-1215/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           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) и Правилникот за начин 
на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.9/13), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 24.06.2013 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на Влатко Анчов од Спанчево 

 
Член 1 

 На Влатко Анчов од с.Спанчево, 
ЕМБГ 3011975493000 , со постојано 

место на живеење  во с.Спанчево 

ул.Илинденска  бр.107,  му се 
одобрува еднократна парична помош 

во висина од 6.000.00 денари ( шест 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство (смрт 

на сопругата). 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на Влатко Анчов. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 
 
Бр.07-1203/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 24.06.2013 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.08-1219/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           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 24.06.2013 година ја 
донесе следната: 
 
  

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.Демократска Обнова на 
Македонија и 

2.Социјалдемократска Унија 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-1189/1              Совет на општина 
02.07.2013 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 давање 

согласност за намената на 

инвестицијата од мерка 321 од 

Програмата за финансиска 

подршка на рурален развој за 
2013г. за изградба на 

каналзационен систем за с. 
Кучичино, општина Чешиново-

Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање согласност за намена на 
инвестицијата од мерка 321 од 
Програмата за финансиска подршка 

на рурален развој за 2013г. за 
изградба на каналзационен систем за 
с. Кучичино, општина Чешиново-
Облешево,  што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
24.06.2013 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.08-1217/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За давање согласност за намената 

на инвестицијата од мерка 321 од 

Програмата за финансиска 
подршка на рурален развој за 

2013г. за изградба на 
каналзационен систем за с. 

Кучичино, општина Чешиново-
Облешево 

 
Член 1 

 Со оваа одлука Советот на 
Општина  Чешиново-Облешево дава 

согласност за намена на инвестицијата 
со цел реализација на проектот 
„Изградба на каналзационен систем за 
с. Кучичино, општина Чешиново-
Облешево“. 

Член 2 
 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на Општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-176/1              Совет на општина 

02.07.2013 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. 



Стр. 4 br.8                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            03.07.2013god. 

 

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

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за утврдување на 

приоритет на проект „Изградба на 

канализационен систем во 

с.Кучичино, општина Чешиново-

Облешево“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на приоритет на проект 
„Изградба на канализационен систем 
во с.Кучичино, општина Чешиново-
Облешево“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
24.06.2013 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.08-1216/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 

донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на приоритет на 

проект „Изградба на 

канализационен систем во 

с.Кучичино, општина Чешиново-

Облешево“ 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува 

приоритет на проект „Изградба на 

канализационен систем во с.Кучичино, 

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.07-1013/1              Совет на општина 

01.07.2013 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 давање согласност за 

намената на инвестицијата од 

мерка 322 од Програмата за 
финансиска подршка на рурален 

развој за 2013г. за Изработка на 

Урбанистички План за с.Спанчево, 

општина Чешиново-Облешево 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање согласност за намената на 

инвестицијата од мерка 322 од 

Програмата за финансиска подршка 

на рурален развој за 2013г. за 

Изработка на Урбанистички План за 

с.Спанчево, општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

24.06.2013 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.08-1213/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 
донесе следната: 

 

ОДЛУКА 

За давање согласност за 
намената на инвестицијата од 

мерка 322 од Програмата за 

финансиска подршка на рурален 

развој за 2013г. за Изработка на 

Урбанистички План за 
с.Спанчево, општина Чешиново-

Облешево 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на 

Општина  Чешиново-Облешево дава 

согласност за намена на инвестицијата 

со цел реализација на проектот „ 

Изработка на Урбанистички План за 

с.Спанчево, општина Чешиново-

Облешево “. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1201/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 утврдување на 

приоритет на проект „ Изработка 
на Урбанистички План за 

с.Спанчево, општина Чешиново-

Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на приоритет на проект „ 

Изработка на Урбанистички План за 

с.Спанчево, општина Чешиново-
Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 

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.08-1214/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 
донесе следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За утврдување на приоритет на 

проект „ Изработка на 
Урбанистички План за 

с.Спанчево, општина Чешиново-
Облешево“ 

 

Член 1 

 Со оваа Одлука се утврдува 

приоритет на проект „ Изработка на 

Урбанистички План за с.Спанчево, 

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.07-1190/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 давање согласност за 

намената на инвестицијата од 
мерка 323 од Програмата за 

финансиска подршка на рурален 
развој за 2013г. за поставување на 

информативни табли за 
означување на културни и 

природни знаменитости во 
рурални средини 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање согласност за намената на 

инвестицијата од мерка 323 од 
Програмата за финансиска подршка на 

рурален развој за 2013г. за 

поставување на информативни табли 
за означување на културни и 

природни знаменитости во рурални 

средини, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1218/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 
донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За давање согласност за 

намената на инвестицијата од 
мерка 323 од Програмата за 

финансиска подршка на рурален 

развој за 2013г. за поставување 
на информативни табли за 
означување на културни и 
природни знаменитости во 

рурални средини 
 

Член 1 

 Со оваа одлука Советот на 

Општина  Чешиново-Облешево дава 
согласност за намена на 

инвестицијата со цел реализација на 

проектот „Поставување на 

информативни тбли за означување на 
културни и природни знаменитости 

во рурални средини “. 

 

Член 2 

 Оваа одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на Општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1187/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 утврдување на 
приоритет на проект „ 

Поставување на информативни 
табли за означување на културни 

и природни знаменитости во 
рурални средини“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на приоритет на проект „ 
Поставување на информативни табли 
за означување на културни и 
природни знаменитости во рурални 
средини“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
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.08-1218/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 



Стр. 8 br.8                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            03.07.2013god. 

 

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

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа („Службен весник на РМ“ 

бр.5/02) и член21, став1, 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 24.06.2013 година, ја 

донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на приоритет на 
проект „ Поставување на 
информативни табли за 

означување на културни и 
природни знаменитости во 

рурални средини“ 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се утврдува 
приоритет на проект „ Поставување 

на информативни табли за 
означување на културни и природни 
знаменитости во рурални средини“ 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1188/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 финансиска 

конструкција на Илинденски 

Спортски Игри Чешиново 2013 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

финансиска конструкција на 

Илинденски Спортски Игри Чешиново 

2013, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
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.08-1221/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           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 24.06.2013 година ја 

донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За финансиска конструкција на 

Илинденски Спортски Игри 

Чешиново 2013 
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Член 1 

 Се одобруват 250.000,00 

денари (двеста и педесет илјади 

денари) за организација и 

спроведување на Илинденски 

Спортски Игри  Чешиново 2013. 

 

Член 2 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново – 

Облешево, Програма ЛО Спорт. 

 

Член 3 

 Средствата ќе бидат наменети 
за парични награди за освоени места 
на турнирот, надомест на судиите за 
судење на натпреварите, надомест на 
лицата кои ќе ги организираат 
игрите, печатење на рекламен 
материјал (покани, плакети и сл) и за 
сите останати работи кои ќе 
произлезат како резултат на 
организација и спроведување на 

игрите. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-1202/1              Совет на општина 
02.07.2013 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  

Лујза и Јончо Ангелови од 

с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Лујза и Јончо Ангелови од 

с.Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 

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.08-1211/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           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) и Правилникот за начин 

на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.9/13), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
година донесе: 
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О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Лујза и Јончо Ангелови 

од с.Облешево 

 

Член 1 

 На Лујза и Јончо Ангелови од 

с.Облешево со постојано место на 

живеење во с.Облешево им се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари ( три  

илјади денари) како помош за настап 

на нивната ќерка Марија Ангелова на 

фестивалот Музички бранови кој ќе 
се одржи во Кочани. 
 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка  на Јончо Ангелов со ЕМБГ 
0709966493014. 

С-ка 530500015551967 
Охридска банка. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 
општина Чешиново. 
 
Бр.07-1199/1              Совет на општина 
02.07.2013 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 Билјана и 

Зоран Петрови од с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Билјана и Зоран Петрови од 

с.Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 

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.08-1210/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           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) и Правилникот за начин 

на доделување и користење на 

еднократна парична помош (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.9/13), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 

на Билјана и Зоран Петрови од 

с.Облешево 

 



Стр. 11 br.8                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            03.07.2013god. 

 

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

Член 1 

 На Билјана и Зоран Петрови од 

с.Облешево со постојано место на 

живеење во с.Облешево им се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари ( три  

илјади денари) како помош за настап 

на нивниот син Иван Петров на 

фестивалот Музички бранови кој ќе 

се одржи во Кочани. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Зоран Петров со ЕМБГ 
1601957493013. 

С-ка 210501612488861 
Стопанска банка. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-1200/1              Совет на општина 
02.07.2013 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 пристапување кон 

изработка на измена и 
дополнување на Урбанистички 

План за с.Облешево за урбан 

блок 2(амбуланта) 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

пристапување кон изработка на 

измена и дополнување на 

Урбанистички План за с.Облешево за 

урбан блок 2 (амбуланта), што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 24.06.2013 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.08-1212/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 7 став 1, 

точка 2, алинеа 3 и член 12 од 
Законот за просторно и Урбанистичко 
планирање (Службен весник на 

Република Македонија бр.51/2005, 
137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011, 
53/2011 и 144/2012) и врз основа на 
член  21, став 1, точка 7 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 24.06.2013 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За пристапување кон изработка на 

измена и дополнување на 

Урбанистички План за с.Облешево 

за урбан блок 2(амбуланта) 
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Член 1 

 Да се пристапи кон изработка 

на измена и дополнување на 

Урбанистички План за с.Облешево за 

урбан блок 2 (амбуланта). 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1198/1              Совет на општина 
02.07.2013 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 пристапување кон 

изработка на Урбанистички 

Планови за сите населени места 
во општината 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

пристапување кон изработка на 

Урбанистички Планови за сите 

населени места во општината, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 24.06.2013 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.08-1209/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 7 став 1, 

точка 2, алинеа 3 и член 12 од 

Законот за просторно и Урбанистичко 

планирање (Службен весник на 

Република Македонија бр.51/2005, 

137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011, 

53/2011 и 144/2012) и врз основа на 
член  21, став 1, точка 7 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.3/2005), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 24.06.2013 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За пристапување кон изработка на 
Урбанистички Планови за сите 
населени места во општината 

 
Член 1 

 Да се пристапи кон изработка на 
Урбанистички Планови за сите 

населени места во општината кои не 
се опфатени со Урбанистички План 

или за кои Урбанистичкиот План е 

стар. 
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. 

 
Бр.07-1197/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 поставување на 
информативни табли за влез и 

излез од општината, со 
одредување на границите на 

општината на 
 магистралниот пат М5 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
поставување на информативни табли 
за влез и излез од општината, со 
одредување на границите на 
општината на магистралниот пат М5, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.06.2013 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.08-1208/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 

година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За поставување на информативни 

табли за влез и излез од 

општината, со одредување на 

границите на општината на 
магистралниот пат М5 

 
Член 1 

 Да се постават Информативни 
табли за влез и излез од општината, 
со одредување на границите на 
општината, на Магистралниот пат М5. 
 

Член 2 

 Да се спроведе постапка за 
набавка и поставување на истите. 
 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. 

 
Бр.07-1196/1              Совет на општина 

02.07.2013 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. 
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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 работа на 

Општинската Изборна Комисија 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за работа 

на Општинската Изборна Комисија 
Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
24.06.2013 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.08-1207/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           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), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

24.06.2013 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За усвојување на Извештајот за 

работа на Општинската Изборна 
Комисија Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

 Се усвојува писмениот Извештај 

за работата на општинската Изборна 

Комисија Чешиново-Облешево во 

подготовката и спроведувањето на 

локалните избори 2013 година. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново. 

 
Бр.07-1195/1              Совет на општина 
02.07.2013 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  исплата на 

надоместок на членовите на 

општинската Изборна Комисија 
Чешиново-блешево и на 

членовите на Избирачките 

Одбори, за работа на локалните 
избори 2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

исплата на надоместок на членовите 

на општинската Изборна Комисија 
Чешиново-блешево и на членовите на 

Избирачките Одбори, за работа на 

локалните избори 2013 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 24.06.2013 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.08-1206/1  Општина Чешиново-Облешево 
02.07.2013год.           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), и врз основа 
на Правилникот за надоместок на 
членовите на Општинските Изборни 
Комисии, Изборната Комисија на град 
Скопје и Избирачките одбори за 

спроведување на локалните избори 
2013, донесен од страна на ДИК на 
ден 26.04.2013 година, Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 
24.06.2013 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За исплата на надоместок на 

членовите на општинската 
Изборна Комисија Чешиново-

Облешево и на членовите на 

Избирачките Одбори, за работа 

на локалните избори 2013 година 

 

Член 1 

 За работа на локалните избори 

2013 година, членовите на 

општинската изборна комисија 
Чешиново-Облешево ги следува 

надоместок и тоа: 

- За претседателот на ОИК 

25.000,00 денари 

- За Заменик Претседателот на 

ОИК 20.000,00 денари 

- За Секретарот на ОИК 

20.000,00 денари 

- За членовите на ОИК по 

15.000,00 денари 

- За замениците членови на 

ОИК по 7.500,00 денари 

- За заменик Секретарот на 

ОИК 10.000,00 денари 

 

Член 2 

 За работа на локалните избори 

2013 година, членовите на 
Избирачките Одбори Чешиново-
Облешево ги следува надоместок и 
тоа: 

- За Претседателот на ИО 
6.000,00 денари 

- За Заменик Претседателот на 
ИО 5.000,00 денари 

- За членовите на ИО по 
4.000,00 

- За замениците членови на ИО 
по 3.400,00 денари. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-1194/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 Одлуката за  оградување на 

мостовите на територија на 

општина Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

оградување на мостовите на 

територија на општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

24.06.2013 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.08-1205/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           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 24.06.2013 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За оградување на мостовите на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево 

 

 

Член 1 

 Да се спроведе постапка за 

оградување на мостовите на 

територија на општина Чешиново-

Облешево. 

 

Член 2 

 Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново – 

Облешево. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

                                                
Бр.07-1193/1              Совет на општина 

01.07.2013 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  поставување на 
дополнителни тезги (скари) на 

пазарот во Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

поставување на дополнителни тезги 

(скари) на пазарот во Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.06.2013 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.08-1031/1  Општина Чешиново-Облешево 
01.07.2013год.           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 24.06.2013 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За поставување на дополнителни 
тезги (скари) на пазарот во 

Облешево 
 

Член 1 
 Да се постават дополнителни 

тезги (скари) на пазарот во 

Облешево. 

 

Член 2 
 Локацијата за поставување на 

тезгите и пазарната такса ќе бидат 

одредени од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1204/1              Совет на општина 

02.07.2013 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 Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2013 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 2013 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 24.06.2013 
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.08-1220/1  Општина Чешиново-Облешево 

02.07.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 
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5/2002),член 21, став 1, точка 4 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 24.06.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2013 година 

 
Член 1 

 Се врши измена и дополнување 
на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2013 година. 
 Прилог на Одлуката се 
измените и дополнувањата на 
Буџетот на општината за 2013 
година. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1191/1              Совет на општина 

02.07.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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