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

 

Godina 11 broj 8 
^e{inovo-Oble{evo 

04.08.2015 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 

извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 
територија на општината за 

месец јуни 2015 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија 

на општината за месец јуни 2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1434/1      Општина Чешиново-Облешево 
22.07.2015год.             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 16.07.2015 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 јуни 2015 

година  
 

I 

Се усвојува писмената 

Информација за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општината за месец 

јуни 2015 година, изготвена од 

страна на ЈПКД „Облешево“. 
 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1361/1              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 остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец јуни 2015 година  
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата   за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

јуни 2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1491/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 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 јуни 2015 година  

 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец јуни 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.08-1433/1              Совет на општина 
22.07.2015 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 поддршка на 
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проектот „Добра земјоделска 

пракса-богат биодиверзитет“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

поддршка на проектот „Добра 
земјоделска пракса-богат 

биодиверзитет“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1486/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  поддршка на проектот „Добра 
земјоделска пракса-богат 

биодиверзитет“ 

 

Член 1 

 Се дава поддршка на „Добра 
земјоделска пракса-богат 

биодиверзитет“ на Здружението на 

жени „Агро – Винка“ Виница. 

Член 2 

Општина Чешиново-Облешево 

ќе отстапи дел од инвентарот во 
општинската зграда во Чешиново за 

потереби за спроведување на 
проектот наведен во член 1 од оваа 

Одлука . 

Општина Чешиново-Облешево 

материјално ќе помогне, со 
сопствено учество, за 

сппроведување на активности за 

реализација на проектот. 
 

Член 3 

Општина Чешиново-Облешево 
се обврзува дека по завршување на 

проектот ќе го одржува објектот и 
истиот нема да биде променет во 

следните 10 години.  
 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                                                    

 
Бр.08-1412/1              Совет на општина 
30.07.2015 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 усвојување на 
Годишниот Извештај за работа на 

ОУ „Климент Охридски“ 
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Облешево за учебната 

2014/2015 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 
за работа на ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2014/2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1485/1      Општина Чешиново-Облешево 

30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа член 126 став 1 

алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 
Република Македонија бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 
24/2013, 41/2014, 116/2014, 

135/2014, 10/2015), 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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

 

 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ОУ 
„Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2014/2015 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Годишниот 

Извештај за работа на Основното 
Училиште „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2014/2015 

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.08-1436/1              Совет на општина 

22.07.2015 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  

усвојување на Годишниот 

Извештај за работа на ОУ 
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2014/2015 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 

за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2014/2015 

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

седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1483/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа член 126 став 1 
алинеа 2 од Законот за основно 

образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 103/2008, 

33/2010, 116/2010, 156/2010, 
18/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 
135/2014, 10/2015), 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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишниот 
Извештај за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2014/2015 година 

 

Член 1 
 Се усвојува Годишниот 

Извештај за работа на Основното 

Училиште „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2014/2015 

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.08-1435/1              Совет на општина 
22.07.2015 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 користење, 
одржување и управување на 

објектот „ Кокиче“ во 
с.Облешево на Јавната 

општинска установа за деца – 
Детска градинка „Ѕвездички“ 

Чешиново 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на користење, одржување и 
управување на објектот „ Кокиче“ во 

с.Облешево на Јавната општинска 

установа за деца – Детска градинка 
„Ѕвездички“ Чешиново , што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
16.07.2015 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1487/1      Општина Чешиново-Облешево 

30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36 став 1 

точка 10 од Законот за локалната 

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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

О Д Л У К А 
За давање на користење, 

одржување и управување на 

објектот „ Кокиче“ во 
с.Облешево на Јавната 

општинска установа за деца – 

Детска градинка „Ѕвездички“ 

Чешиново 
 

Член 1 

 Со оваа Одлука се уредува 
давањето на користење, одржување 

и управување на Објектот „Кокиче“ 

во с.Облешево на Јавната општинска 
установа за деца-Детска градинка 

„Ѕвездички“ Чешиново, општина 

Чешиново-Облешево како и други 
прашања во врска со 

функционирањето на објектот 

„Кокиче“. 

Член 2 

 Објектот „Кокиче“ е 

сопственост на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Член 3 

Објектот „Кокиче“ ќе го 

користи, одржува и управува Јавната 

општинска установа за деца-Детска 
градинка „Ѕвездички“  Чешиново. 

Јавната општинска установа за 

деца-Детска градинка „Ѕвездички“  
Чешиново е должна при 

користењето, одржувањето и 

управувањето со објектот да 
постапува согласно законските 

прописи. 
За предавањето на објектот и 

опремата во истиот на Јавната 
општинска установа за деца-Детска 
градинка „Ѕвездички“  Чешиново ќе 

се состави Записник. 
 

Член 4 

Јавната општинска установа за 
деца-Детска градинка „Ѕвездички“  
Чешиново не може објектот да го 

дава под закуп и на користење на 
други физичко лице или правно лице 

и да го стави под хипотека. 
 

Член 5 
 Директорот на Јавната 

општинска установа за деца-Детска 

градинка „Ѕвездички“  Чешиново се 

обврзува да ги превземе сите 

потребни активности  согласно 
законските прописи со цел 

отпочнување со работа на објектот. 

 
Член 6 

 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.08-1416/1              Совет на општина 

16.07.2015 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  

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките 

донесени од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 

01.04-30.06.2015 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 
од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.04-
30.06.2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1484/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките 

донесени од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 

01.04-30.06.2015 година 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.04-
30.06.2015 година, изготвен од 
страна на Градоначалникот на 

општината. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.    
 

Бр.08-1437/1              Совет на општина 

22.07.2015 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. 
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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  
еднократна финансиска помош 

на Стојка Николова од с.Уларци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Стојка Николова од с.Уларци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 16.07.2015 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.09-1498/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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), 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 16.07.2015 година донесе: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Стојка Николова од 
с.Уларци 

 
Член 1 

 На Стојка Николова од 

с.Уларци, со ЕМБГ 0904954498006, 

со постојано место на живеење  во 
с.Уларци ул.11ти Октомври бб и се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари (три 
илјади денари) како помош за 

социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка 370000015820922 

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.08-1497/1              Совет на општина 
30.07.2015 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 Слободанка Коцева од 

с.Уларци 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Слободанка Коцева од с.Уларци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 16.07.2015 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.09-1496/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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), 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 16.07.2015 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Слободанка Коцева од 

с.Уларци 

 

Член 1 

 На Слободанка Коцева од 
с.Уларци, со ЕМБГ 1802951498001, 

со постојано место на живеење  во 

с.Уларци ул.11ти Октомври бб и се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 370000015825093 

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.08-1482/1              Совет на општина 

30.07.2015 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 Решението за формирање на 
заедничка Комисија за 

подготовка на Предлог Акт за 

восопставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Чешиново-Облешево и 
општина Кривогаштани 

 

1.Го прогласувам Решението за 
формирање на заедничка Комисија 

за подготовка на Предлог Акт за 

восопставување на меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина 

Чешиново-Облешево и општина 
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Кривогаштани, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1493/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 
Врз основа на член 8 од 

Законот за меѓуопштинска соработка 

(службен весник на Република 

Македонија бр.79/2009), член 14 од 
Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.5/2002) и член21, 

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 16.07.2015 година го донесе 
следното: 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

За формирање на заедничка 
Комисија за подготовка на 

Предлог Акт за восопставување 

на меѓуопштинска соработка 
помеѓу општина Чешиново-

Облешево и општина 

Кривогаштани 

 

Член 1 
Се формира заедничка 

комисија за подготовка на Предлог 

Актите за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка помеѓу 

Општина Чешиново-Облешево и 

општина Кривогаштанив во следниот 
состав: 

Како претставници на општина 
Чешиново-Облешево: 

-Драгица Горгиевска-Советник 

за нормативно правни работи и 

-Љијанка Андонова-Советник 
за човечки ресурси 

 

Член 2 
Членовите на Комисијата од 

Член 1 на ова Решение, заедно со 

членовите на комисијата формирана 
од Советот на општина 

Кривогаштани ќе ги подготвува 
предлог-актите за воспоставување 

на меѓуопштинска соработка помеѓу 
општина Кривогаштани и општина 
Чешиново-Облешево врз основа на 

претходно направена анализа. 
 

Член 3 

Мандатот на членовите на 
Комисијата е до завршување на 
работите за кои е формирана. 

 
Член 4 

Решението влегува во сила со 
денот на донесувањето а истото ќе 

се објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1492/1              Совет на општина 

30.07.2015 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 
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општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за 

воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Чешиново-Облешево и 

општина Кривогаштани 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

воспоставување на меѓуопштинска 

соработка помеѓу општина 
Чешиново-Облешево и општина 
Кривогаштани, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1489/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

Врз основа на член 4 став 3 и 

член 7 став 1 од Законот за 

меѓуопштинска соработка (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.79/09), член 14 од Законот за 
локална самоуправа (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.5/2002) и член 21, став1, 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 

16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

 
О Д Л У К А 

За воспоставување на 
меѓуопштинска соработка помеѓу 

општина Чешиново-Облешево и 

општина Кривогаштани 

 
Член 1 

Со оваа Одлука се 

воспоставува меѓуопштинска 
соработка помеѓу општина 

Чешиново-Облешево и општина 

Кривогаштани. 
 

Член 2 
Меѓуопштинската соработка ќе 

се врши во областа на комуналната 
инспекција и инспекцијата за 
заштита на животната средина. 

 
Член 3 

Меѓуопштинската соработка ќе 

се остварува преку склучување на 
Договор за вршење на определени 
работи од страна на една општина за 

друга општина, врз основа на член 9 
став 2 алинеа 2 од Законот за 

меѓуопштинска соработка. 
 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1480/1              Совет на општина 
30.07.2015 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 
разрешување на член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

разрешување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 
Кочани, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1478/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  

Зa разрешување на член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ 
„Здравствен дом“ Кочани 

Член 1 
Тони Ефтимов – дипломиран 

стоматолог од с.Чешиново именуван 

со Одлука на Советот на општина 

Чешиново-Облешево  за член на 
Управниот Одбор во  ЈЗУ„Здравствен 

дом“ Кочани, како претставник од 

општина Чешиново-Облешево, бр. 
07-2010/1 од 25.11.2014 година, се 

разрешува од фукнцијата поради 

неприсуство на седниците на 
Управниот одбор три пати 

последователно. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1478/1              Совет на општина 
30.07.2015 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 

именување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 

Кочани 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 
Кочани, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1488/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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) и 

член  100, точка 3 од Законот за 
здравствена заштита ( Службен 

весник на Република Македонија 
бр.43/2012, 145/2012, 87/2013, 

164/2013, 39/2014, 43/2014, 

132/2014,10/2015, 61/2015), Советот 

на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 

16.07.2015 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

Зa именување на член на 

Управниот Одбор на ЈЗУ 

„Здравствен дом“ Кочани 

 
Член 1 

За член на Управниот Одбор во  

ЈЗУ„Здравствен дом“ Кочани, како 

претставник од општина Чешиново-

Облешево се именува Сузана 

Данилова – дипломиран правник од 
с.Чифлик,  ЕМБГ 2703986498018, со 

постојано место на живееење во 
с.Чифлик ул.Васил Главинов бб. 

 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1479/1              Совет на општина 
30.07.2015 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 на програмите  за  
вршење на дејноста во објект во 

с.Облешево, општина Чешиново-

Облешево во состав на Јавната 
општинска установа за деца – 

детска градинка „ 

Ѕвездички“ Чешиново, општина 
Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
проширување на програмите  за  

вршење на дејноста во објект во 

с.Облешево, општина Чешиново-

Облешево во состав на Јавната 

општинска установа за деца – детска 

градинка „ Ѕвездички“ Чешиново, 
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општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 16.07.2015 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.09-1494/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 
Врз основа на член 22 став 1 

точка 7 од Законот за локална 

самоуправа („Службен Весник на РМ 

бр.05/02“), член 15 став 1 точка 7 од 
Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен Весник на 
општина Чешиново-Облешево бр. 

6/2015) а во врска со член 100 став 

1 и 2 од Законот за заштита на 

децата („Службен Весник на РМ 
бр.23/13, 12/14, 44/14,144/14, 10/15 

и 25/15) а во врска со Мислењето од 
МТСП бр. 03-6515/4 од 15.07.2015 

година, Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 16.07.2015 година ја 

донесе следната: 

 
О Д Л У К А 

За проширување на програмите  

за  вршење на дејноста во објект 
во с.Облешево, општина 

Чешиново-Облешево во состав 

на Јавната општинска установа 

за деца – детска градинка „ 

Ѕвездички“ Чешиново, општина 
Чешиново-Облешево 

 

 

Член 1  

Одлуката се донесува за 

проширување на програмите  за  
вршење на дејноста во објект во 

село Облешево во состав на Јавната 
општинска установа за деца – детска 

градинка „Ѕвездички“ Чешиново, 

општина Чешиново-Облешево - (во 

која општина спаѓа и објектот  во 
с.Облешево). 

 

Член 2 
Во објекот ќе се спроведува 

програма за рано учење и развој на 

деца од предучилишна возраст ( на 
возраст од 8 месеци до 6 години). 

Според времетраењето 
програмата ќе се остварува со 

целодневен престој  и дел со  
полудневен престој. 

Згрижувањето и воспитанието 

на децата ќе се реализира во  3 
групи кои ќе бројат од 6 до 25 деца. 

 

Член 3 
Називот на објектот во 

с.Облешево ќе гласи: „Кокиче“. 

 
Член 4 

За реализација на програмата 
за рано учење и развој ќе се 

обезбеди кадар согласно 
Правилникот за стандардите и 

нормативите за вршење на дејноста 

на установите за деца („Службен 

весник на РМ бр. 28/14, 

40/14,136/14 и 71/15“). 
 

Член 5 

 Средствата по основ на 
проширената програма за вршење на 

дејноста во објектот ќе се 
обезѐбедуваат преку Јавната општинска 
установа за деца – детска градинка 
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„Ѕвездички“ во с.Чешиново, општина 
Чешиново-Облешево, односно Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево, Буџетот на 
Република Македонија преку блок 
дотации и од надоместокот на 
корисниците на услугата. 
 

Член 6 

Општина Чешиново-Облешево 

како основач на ЈОУДГ 
„Ѕвездички“ ќе ги преземе сите 

потребни активности утврдени во 

законските и подзаконските акти, со 
цел добивање на Решение од 

надлежното Министерство за 

отпочнување со работа на објектот. 
 

Член 7 
Директорот на ЈОУДГ 

„Ѕвездички “ општина Чешиново-
Облешево се обврзува да ги преземе 

сите потребни активности, согласно 
законските и подзаконските акти, со 
цел усогласување на актите на 

градинката, поради отпочнување со 

работа на новиот објект. 
 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила 

со денот на донесување и истата ќе 

се објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1417/1              Совет на општина 
16.07.2015 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 
усвојување на Барањето на 

Црковниот одбор на црквата 
Св.Цар Константин и Царица 

Елена, с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барањето на 

Црковниот одбор на црквата Св.Цар 

Константин и Царица Елена, 
с.Соколарци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
16.07.2015 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.09-1495/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барањето на 

Црковниот одбор на црквата 
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Св.Цар Константин и Царица 

Елена, с.Соколарци 

Член 1 
 Се усвојува Барањето на 

Црковниот одбор на црквата Св.Цар 
Константин и Царица Елена, 

с.Соколарци за материјална помош 

за реконструкција на црковниот 

храм. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.08-1481/1              Совет на општина 

30.07.2015 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 издавање на 

Согласност за издавање на 

Решение за утврдување на 
правен статус на бесправен 

објект, деловен објект (доградба 

и надградба Г2)  КО Чифлик, 

општина Чешиново-Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за издавање 

на Решение за утврдување на правен 
статус на бесправен објект, деловен 

објект (доградба и надградба Г2)  КО 

Чифлик, општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

16.07.2015 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.09-1424/2      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             Градоначалник 
 Облешево                  Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 21, став 1, 

точка 43 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012, 72/2013, 44/2014 и 

115/2014) а во согласност со 
Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска документација 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 56/2011), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на ден 

16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на Согласност за 

издавање на Решение за 
утврдување на правен статус на 

бесправен објект, деловен објект 

(доградба и надградба Г2)  КО 
Чифлик, општина Чешиново-

Облешево 
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Член 1 

Се издава Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен 

објект,деловен објект (доградба и 
надградба Г2) кој се наоѓа на КП 

2542/2 КО Чифлик, запишан во 

Имотен лист бр. 757 кој дел од 

објект е означен како зграда 1, влез 
1 кат пр., намена на посебниот дел 

од зградата ДП, со внатрешна 

површина од 16м2, влез 1, кат 1, 
намена ДП со внатрешна површина 

од 16м2, влез 1, кат МА намена ДП 

со внатрешна површина од 210м2 
или со вкупна површина од 242м2, 

прикажан во Геодетски елаборат за 
утврдување на фактичка состојба на 

бесправен објект дел.бр.354-1/14 од 
28.05.2014 година изработен од 
ДПЗПГР ГЕОМЕР ГИС ДООЕЛ Кочани. 

 Носител на правото на 
сопственост на објектот опишан во 

овој член став 1 е ЈАНИТЕКСТ и др. 

ЈТД од Чифлик со ЕМБС 5213592. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на донесување 

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

Облешево. 
 

Бр.08-1424/1              Совет на општина 

20.07.2015 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 поддршка на 

проектот „Партерно уредување 

во дворот на ЈОУДДГ„ Ѕвездички“ 

Чешиново, објект Чешиново и 
објект Облешево“ 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
поддршка на проектот „Партерно 

уредување во дворот на ЈОУДДГ„ 

Ѕвездички“ Чешиново, објект 

Чешиново и објект Облешево“, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 16.07.2015 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.09-1378/1      Општина Чешиново-Облешево 
30.07.2015год.             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 16.07.2015 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За поддршка на проектот 

„Партерно уредување во дворот 



Стр. 18 br.8                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            04.08.2015god. 

 

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

на ЈОУДДГ„ Ѕвездички“ 

Чешиново, објект Чешиново и 

објект Облешево“ 
 

Член 1 
 Се дава поддршка на проектот 

„Партерно уредување во дворот на 

ЈОУДДГ„ Ѕвездички“ Чешиново, 

објект Чешиново и објект 
Облешево“. 

 

Член 2 
 Општина Чешиново-Облешево 

активно ќе земе учество во 

проектните активности како 
катастарски премер на дворните 

места и др. 
 Општина Чешиново-Облешево 

во соработка со ЈПКД „Облешево“ ќе 
се грижи за одржување на парковото 
зеленило во дворот на градинката. 

 
Член 3 

 Општина Чешиново-Облешево 

се обврзува дека по завршување на 
проектот ќе го одржува објектот и 
истиот нема да биде променет 

следните 10 години. 
 

Член 4 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1419/1              Совет на општина 

20.07.2015 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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