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

 

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

12.08.2013 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  состојбата со 
патната мрежа на територија на 
општина Чешиново-Облешево 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
состојбата со патната мрежа на 
територија на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1429/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за 
состојбата со патната мрежа на 

територија на општина Чешиново-
Облешево 

 
I 

Се усвојува Информацијата за  
состојбата со патната мрежа на 
територија на општина Чешиново-
Облешево, изготвена од страна на 
МВР- Полициска станица Кочани. 
 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
  
Бр.07-1405/1              Совет на општина 
07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  состојбата со 

уличното осветлување  на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец мај 
и јуни 2013 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

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

седницата одржана на ден 
26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1428/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 година, 

донесе: 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за 

состојбата со уличното 

осветлување  на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 

месец мај и јуни 2013 година 

 

I 

Се усвојува писмената 

Информацијата за состојбата со 

уличното осветлување  на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 

месец мај и јуни 2013 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.07-1404/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  работа на 

пазарот во Облешево за месец мај 

и јуни 2013 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

работа на пазарот во Облешево за 

месец мај и јуни 2013 година, што 
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Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1430/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за 
работа на пазарот во Облешево 
за месец мај и јуни 2013 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информацијата за  работа на пазарот 

во Облешево за месец мај и јуни, 
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.07-1406/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе:                          

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  состојбата со 

тековното наводнување на 

земјоделските површини на 

територија на општината 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 
состојбата со тековното наводнување 
на земјоделските површини на 
територија на општината, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1422/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за 

состојбата со тековното 

наводнување на земјоделските 

површини на територија на 

општината 

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

тековното наводнување на 

територија на општина Чешиново-

Облешево со утврдените недостатоци 

за полето „Црна Земја“ во атар на 

с.Чешиново, изготвена од страна на 
Водостопанство Брегалница. 
 

II 
 Да се побара од Водостопанство 
Брегалница да се направи 
хидротехнички објект за савак за 
Чешиновски јаз. 
 

III 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
  
Бр.07-1400/1              Совет на општина 
07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  утврдување 

на технички грешки при 

изготвување на списоците за 

субвенции од страна на 

Водостопанство Брегалница 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

утврдување на технички грешки при 

изготвување на списоците за 

субвенции од страна на 

Водостопанство Брегалница, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1423/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година, 

донесе: 
 

 

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

утврдување на технички грешки 

при изготвување на списоците за 

субвенции од страна на 
Водостопанство Брегалница 

 

I 

Се усвојува Информацијата за 

утврдување на технички грешки при 
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изготвување на списоците за 

субвенции од страна на 

Водостопанство Брегалница, дадена 

од страна на Водостопанство 

Брегалница. 

 

II 

 Доколку се утврди поединечна 

техничка грешка, лицето за кое е 

направена грешката да побара 

поединечна потврда од 

Водостопанство Брегалница за 

корекција на грешките. 

 
III 

 Да се побара од Водостопанство 
Брегалница списоците на должниците 
да се достават на јавен увид, или да 
бидат објавени на интернет. 
 

IV 
 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1401/1              Совет на општина 
07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  утврдување 

на состојбата со употреба на 

хербицидите во 

оризопроизводството 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

утврдување на состојбата со употреба 

на хербицидите во 

оризопроизводството , што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1424/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година, 
донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информација за 

утврдување на состојбата 
со употреба на хербицидите во 

оризопроизводството 

 

I 
Се усвојува Информацијата за 

утврдување на состојбата со употреба 

на хербицидите во 

оризопроизводството. 
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II 

Да се извести Земјоделскиот 

инспекторат при Министерството за 

земјоделство, шумарство и 

водостопанство за состојбата со 

хербицидите и истиот да преземе 

соодветни мерки по доставените 

пријави. 

  

III 

На генералниот увозник 

ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ да не му се 

дозволува  увоз на препаратите во 

неоргиналната амбалажа т.е рефус и 
да ги пакува овде, бидејки се остава 
простор за манипулација што 
несомнено ја има. 

 
IV 

Да се разгледа можноста за 
увоз на нови препарати бидејки од 
овие два нема резултати и мора да се 
заменат додека помине тој период на 

отпорност.  
На зелена листа на активни 

матрерии која е контролирана со 
европски регулативи постојат и други 
препарати кои се употребуваат во 
оризопроизводството и кои во пракса 
покажуваат резултати. 

 

V 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.07-1402/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  

Заклучокот за усвојување на 

Извештајот за извршување на 

Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 

период 16.04. – 30.06.2013 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 
Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 16.04. – 
30.06.2013 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
26.07.2013 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1427/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките 
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донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 

16.04. – 30.06.2013 година 

 

I 

Се усвојува Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 16.04. – 

30.06.2013 година, изготвен од 

страна на Градоначалникот на 

општината. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 
во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.07-1403/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                                        

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  усвојување на 

Извештајот за извршување на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-

30.06.2013 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за период 

01.01-30.06.2013 година, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1426/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 
  
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 

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 26.07.2013 година ја 
донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

период 01.01-30.06.2013 година 

 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за период 01.01-

30.06.2013 година. 
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1412/1              Совет на општина 

07.08.2013 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  парична награда 

за прогласување на ученик на 
генерација во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
парична награда за прогласување на 

ученик на генерација во ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1425/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За парична награда за 

прогласување на ученик на 
генерација во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 
 

Член 1 
 Се одобрува парична награда од 
3.000,00 денари (три илјади денари) 
на Ангела Мицова ученичка во 8 

одделение прогласена за ученик на 
генерацијата во ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево. 
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка на нејзиниот татко Драги 
Мицов с-ка 210501643814914. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.07-1413/1              Совет на општина 
07.08.2013 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  парична награда 

за прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

парична награда за прогласување на 
ученик на генерација во ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
26.07.2013 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.08-1421/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја 

донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За парична награда за 

прогласување на ученик на 

генерација во ОУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци 

 

Член 1 

 Се одобрува парична награда од 

3.000,00 денари (три илјади денари) 

на Арсова Викторија ученичка во 8 

одделение прогласена за ученик на 
генерацијата во ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци. 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка на нејзиниот татко Горанчо 
Арсов ЕМБГ 0112975493000 с-ка 
300057022760215. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1411/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 

Информацијата за завршување на 
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учебната година во ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Информацијата за 

завршување на учебната година во 

ОУ „Климент Охридски“ Облешево, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1419/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја 
донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Информацијата 

за завршување на учебната 

година во ОУ „Климент Охридски“ 

Облешево 

 

 

 

Член 1 

 Се усвојува писмената 

Информација за завршување на 

учебната година во ОУ „Климент 

Охридски“ 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.07-1410/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 

Информацијата за завршување на 
учебната година во ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Информацијата за 
завршување на учебната година во ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1420/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја 
донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Информацијата 
за завршување на учебната 

година во ОУ „Страшо Пинцур“ 

Соколарци 
 

Член 1 
 Се усвојува писмената 
Информација за завршување на 
учебната година во ОУ „Страшо 
Пинџур“ Соколарци. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1203/1              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  измена и 

дополнување на Одлуката за 

трансфер на средства до 

Здружението „Центар за едукација 

Чешиново-Облешево“ бр.07-279/1 
од 05.02.2013 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за 
трансфер на средства до Здружението 
„Центар за едукација Чешиново-
Облешево“ бр.07-279/1 од 05.02.2013 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 
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.08-1417/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 



Стр. 12 br.9                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            12.08.2013god. 

 

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

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 година ја 

донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 

Одлуката за трансфер на 

средства до Здружението „Центар 

за едукација Чешиново-

Облешево“ бр.07-279/1 од 

05.02.2013 година 
 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за 
трансфер на средства до 
Здружението „Центар за едукација 
Чешиново-Облешево“ бр.07-279/1 од 
05.02.2013 година се дополнува со 
нов став 2 кој гласи: 

- За  реализација на 

активности во согласност со 
Проектната пријава бр.0302-
102/2 од 18.01.2013 година, 
а врз основа на спроведени 
активности од страна на 
Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-

Облешево“ за вториот 
квартал од 2013 година до 

Здружението „Центар за 

едукација Чешиново-
Облешево“ да се изврши 

трансфер на дополнителни 

270.000,00 денари (двеста и 

седумдесет илјади денари), 

средства предвидени во 

Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1408/1              Совет на општина 

07.08.2013 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  дополнување на 
Програмата за одржување на 

паркови и зеленило на територија 
на општината за 2013 година  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

дополнување на Програмата за 
одржување на паркови и зеленило на 
територија на општината за 2013 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 

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.08-1418/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 
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    Врз основа на член 36 став 1, 

точка 6 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002),член 21, став 1, точка 16 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 26.07.2013 година ја 

донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За дополнување на Програмата 
за одржување на паркови и 
зеленило на територија на 
општината за 2013 година  

 
Член 1 

 Програмата за одржување на 
Паркови и зеленило на територија на 

општина Чешиново-Облешево, 
усвоено со Одлука на Советот на 
општина Чешиново-Облешево бр.07-
501/1 од 05.03.2013 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2013 од 07.03.2013 
година се дополнува со: 

 
 I. Одржување на фудбалско 

игралиште 
Р.б
р. 

Вид на 
работа 

Едини
ца 
мерка 

Единеч
на 
цена/д
ен. 

Колич
ина 

Колку 
пати 
во 
перио
дот 

Вкуп
но/ 
ден. 

1. Машинско 
косење на 
спортскио
т терен 

М2 0.8 7000 20 112.0
00 

2. Одржувањ
е на 
надвореш
ниот појас 
околу 
игралиште
то 

М2 0.9 2000 3 5.400 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
   

Бр.07-1409/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 ополнување 

на ГУП за с.Чешиново, за КП 
бр.5313/1, КП бр.4313/2, КП 

бр.4314, КП бр.4312, КП бр.4311, 
заради вцртување на бензинска 

пумпа со повеќенаменски деловен 
простор (самопослуга, аптека и 

сл.) 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на ГУП за 

с.Чешиново, за КП бр.5313/1, КП 

бр.4313/2, КП бр.4314, КП бр.4312, 

КП бр.4311, заради вцртување на 

бензинска пумпа со повеќенаменски 
деловен простор (самопослуга, аптека 

и сл.), што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.07.2013 

година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

 



Стр. 14 br.9                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            12.08.2013god. 

 

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

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

 
Бр.08-1415/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член7 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, 91/2009, 124/2010, 
18/2011, 53/2011, 144/2012), член 
36 став 1, точка 15 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник 
на Република   Македонија бр. 
5/2002),член 21, став 1, точка 6 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 26.07.2013 година ја 
донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  измена и дополнување на УПС 
за с.Чешиново, за КП бр.5313/1, 

КП бр.4313/2, КП бр.4314, КП 

бр.4312, КП бр.4311, заради 

вцртување на бензинска пумпа со 

повеќенаменски деловен простор  

(самопослуга, аптека и сл.) 

 

Член 1 

 Да се пристапи кон 

изготвување на измена и 
дополнување на УПС за с.Чешиново, 

за КП бр.5313/1, КП бр.4313/2, КП 

бр.4314, КП бр.4312, КП бр.4311, 

заради вцртување на бензинска 

пумпа со повеќенаменски деловен 

простор (самопослуга, аптека и сл.) 

 

Член 2 

 Средствата потребни околу 

измените и дополнувањето на ГУП за  

ќе ги сноси барателот. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                    

Бр.07-1380/1              Совет на општина 

29.07.2013 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  формирање на Совет 
за јавно здравје 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Совет за јавно здравје, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 



Стр. 15 br.9                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            12.08.2013god. 

 

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

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.08-1416/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

                                                         

 Врз основа на член 18 став 1 од 

Законот за јавно здравје (Службен 

весник на Република Македонија 

бр.22/2010 и 136/2011), 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 26.07.2013 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  формирање на Совет за јавно 
здравје 

 
Член 1 

 Се формира Совет за јавно 
здравје за територија на општина 
Чешиново-Облешево. 

Членови на Советот за јавно здравје 
се: 

Николина Величкова – претседател 

Горанчо Трајанов – член 
Тоде Стоилов – член 

Тони Ефтимов – надворешен член и 

Благица Ѓурковиќ – претставник од 

Центарот за јавно здравје од Кочани 
 

Член 2 

 Советите за јавно здравје ги 

проучуваат прашањата и политиките 

во областа на јавното здравје, 

изготвуваат мислења, даваат 

иницијативи и/или предлози до 

органите на единиците на локалната 

самоуправа. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
            
Бр.07-1407/1              Совет на општина 
07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

      

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево донесе: 

 
 

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

Одлуката за усвојување на 

Извештајот за проценка на штети 
од врнежите од град од 29.06.2013 

година кои ја зафатија 
територијата на општина 

Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за проценка 

на штети од врнежите од град од 

29.06.2013 година кои ја зафатија 

територијата на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 
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.08-1431/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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),  и врз основа на 
Единствената Методологија за 
процена на штетите од елементарни 
и други непогоди (Службен весник на 

Република Македонија бр.75/2001), 
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 
ден 26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

проценка на штети од врнежите 

од град од 29.06.2013 година кои 

ја зафатија територијата на 

општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
проценка на штети од врнежите од 

град од 29.06.2013 година кои ја 

зафатија територијата на општина 

Чешиново-Облешево. 

 

Член 2 

 Извештајот од Комисијата со 

Образците за поединечна проценета 

штета да се достави до Владата на 

Република Македонија. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                                 

Бр.07-1414/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 

ОУ „Климент Охридски“ Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ОУ „Климент 

Охридски“ Облешево, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1441/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 
 

Член 1 
Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на ОУ 

“Климент Охридски”  се 

преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

- Табла за кош со метална 

рамка и обрач (6 броја) 
- Мрежа со обрач за кош (6 

броја) 

- Ракометарски голови (4 

броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1432/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 
трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 

ОУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1438/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци 

 

Член 1 
Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на ОУ 

“Страшо Пинџур” Соколарци  се 
преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 

- Табла за кош со метална 

рамка и обрач (8 броја) 

- Мрежа со обрач за кош (8 

броја) 

- Мрежа за ракомет (6 броја) 

- Ракометарски голови (6 

броја) 

- Мрежа за одбојка (1 број) 

- Столбови за одбојка (1 пар) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

                                  
Бр.07-1433/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 
Здружение на пензионери во 

с.Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 
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средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Здружение 

на пензионери во с.Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1439/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на 

Здружение на пензионери во 

с.Облешево 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на 

Здружение на пензионери во 

с.Облешево се преотстапуват на 

трајно користење следните средства: 

- Работни бироа 3 (три) броја 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

                                  
Бр.07-1434/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Кучичино 

с.Кучичино 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 
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Заедница Кучичино с.Кучичино, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1437/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Кучичино с.Кучичино 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на Месна 

Заедница Кучичино с.Кучичино се 

преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 

- Лулашки детски со две 

седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 
преотстапување на средствата 
опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

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

 
Бр.07-1436/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување на 
трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 
Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Здружението 

Центар за едукација Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1440/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 

26.07.2013 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на 
Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево 

 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на 

Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево (за детска 

градинка во с.Облешево) се 

преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 

- Клима (инвентарен број 341) 

- Микро систем (инвентарен број 
342) 
- Правосмукалка (инвентарен број 
343) 
- Теписон (инвентарен број 344) 
- Када (инвентарен број 345) 
- WC Шоља (инвентарен број 346) 
- Казанче (инвентарен број 347) 
- Огледало (инвентарен број 348) 
- Лавабо (инвентарен број 349) 

 
Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 
преотстапување на средствата 
опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1435/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Месна Заедница Бурилчево 

с.Бурилчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Бурилчево, с.Бурилчево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 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.08-1461/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 

26.07.2013 година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Бурилчево, с.Бурилчево 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Бурилчево, с.Бурилчево се 
преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 
нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 
(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 
постолје клик-клак (3 броја) 

 
Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 
преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                                  

Бр.07-1442/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 
на Месна Заедница Единство 

с.Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Единство, с.Чешиново, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 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.08-1462/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 

година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Единство, с.Чешиново 
 

Член 1 
Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 
проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Единство, с.Чешиново се 

преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 
нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 
постолје клик-клак (3 броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 
опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1443/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување 
на трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 
на Месна Заедница Чифлик 

с.Чифлик 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Чифлик, с.Чифлик, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1463/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 

година ја донесе следната: 

  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Чифлик, с.Чифлик 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 
проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Чифлик, с.Чифлик се 
преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 
- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 броја) 

 

Член 2 
 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.07-1444/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Месна Заедница Уларци,  
с.Уларци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Уларци, с.Уларци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1464/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 
година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Уларци, с.Уларци 
 

Член 1 
Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на Месна 

Заедница Уларци, с.Уларци се 
преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 
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- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 

броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор 

за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

                                  
Бр.07-1445/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Месна Заедница Жиганци,  
с.Жиганци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Жиганци, с.Жиганци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1466/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 
година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Жиганци, с.Жиганци 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот бр.20-

570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 

Заедница Жиганци, с.Жиганци се 

преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 
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- Лулашки детски со две 

седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 

броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор 

за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1446/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Месна Заедница Новоселани и 

Лепопелци, с.Новоселани 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Новоселани и Лепопелци, 

с.Новоселани, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 

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.08-1465/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 
година ја донесе следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Новоселани и 

Лепопелци, с.Новоселани 
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Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на Месна 

Заедница Новоселани и Лепопелци, 

с.Новоселани  се преотстапуват на 

трајно користење следните средства: 

- Лулашки детски со две 

седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 
- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 
- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 
броја) 

 
Член 2 

 Да се склучи посебен Договор 
за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
                                                                       
Бр.07-1447/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Гоце Делчев, 

с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Гоце Делчев, с.Спанчево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 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.08-1467/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 

година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Гоце Делчев, 

с.Спанчево 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Гоце Делчев, с.Спанчево се 
преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 
нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 
- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 
броја) 

 
Член 2 

 Да се склучи посебен Договор 
за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
   

Бр.07-1448/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 
Месна Заедница Бања, с.Бања 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Бања, с.Бања, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1468/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и член 21, став 1, 
точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
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гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 

26.07.2013 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 

Заедница Бања, с.Бања 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот 
бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 
проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Бања, с.Бања се 
преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 
- Лулашки детски со две 

седишта (2 броја) 
- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 
- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 
- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 

броја) 

 

Член 2 
 Да се склучи посебен Договор 

за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                                  

Бр.07-1449/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 
(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Теранци, 
с.Теранци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Теранци, с.Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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 
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 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 

5/2002),член 79  и 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 

26.07.2013 година ја донесе 

следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Теранци, с.Теранци 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот 
бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 
проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 
Заедница Теранци, с.Теранци се 
преотстапуват на трајно користење 

следните средства: 

- Лулашки детски со две 
седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 
- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 
броја) 

 

 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
  

Бр.07-1450/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување на 

трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 
општина Чешиново-Облешево на 

Месна Заедница Соколарци и 
Врбица, с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Соколарци и Врбица, 

с.Соколарци, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 26.07.2013 

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.08-1471/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 

следната: 
  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Месна 
Заедница Соколарци и Врбица, 

с.Соколарци 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/3 од 07.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на Месна 

Заедница Соколарци и Врбица, 

с.Соколарци се преотстапуват на 

трајно користење следните средства: 

- Лулашки детски со две 

седишта (2 броја) 

- Детски клацкалки со три 

нивоа (1 број) 

- Урбани канти за канделабри 

(5 броја) 

- Урбани канти за отпад со 

постолје клик-клак (3 броја) 

 

Член 2 

 Да се склучи посебен Договор за 

преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 

Член 3 

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

 
Бр.07-1453/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 преотстапување на 
трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост на 

општина Чешиново-Облешево на 

ЈПКД „Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 

средства) сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
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седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1473/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 79  и 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 
26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  преотстапување на трајно 
користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на ЈПКД 

„Облешево“ 

 

Член 1 

Врз основа на Записникот 

бр.20-570/2 од 15.03.2012 година од 

Комисијата за определување на 

проценетата вредност на одредени 
основни средства, утврдување 

основни средства за отпис, на ЈПКД 

„Облешево“ се преотстапуват на 

трајно користење следните средства: 

- Термопечка 

- Моторна косилка (Алко) 

- Косачка Тример xc 125 

(Husqvarna) 

- Пластични канти за собирање на 

отпад од 120 л. (100 броја) 

- Водомери вградени во 

с.Кучичино 

- Косилка (Херби 88) 

- Водна пумпа Кипор 

- Моторна пила Долмар 

- Косилка моторна АЛКО 

- Апарат за заварување 

- Дупчалки 
- Брусалица 900 Б 
- Косачка за трева Штил 
- Скала троделна 38-12 
- Округла маса 
- Потопна пумпа Лозара тип 3622 
14-6-сд, со кабли, сајла и сонди 
- Тракторска ротациона косачка 
РОТО – М 
- Дозир пумпа со рачен режим на 

работа заедно со останати материјали 
вградени во водоводот во с.Кучичино 
(од Техноскоп - Скопје) 
- Трактор Т539 
 

Член 2 
 Да се склучи посебен Договор за 
преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-1455/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 преотстапување 

на трајно користење на ствари 

(основни средства)сопственост 

на општина Чешиново-Облешево 

на Здружението Центар за 
едукација Чешиново-Облешево, 

за детска градинка во 
с.Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

трајно користење на ствари (основни 
средства) сопственост на општина 
Чешиново-Облешево на Здружението 
Центар за едукација Чешиново-

Облешево, за детска градинка во 
с.Чешиново, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
26.07.2013 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.08-1472/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 79  и 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 26.07.2013 

година ја донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  преотстапување на трајно 

користење на ствари (основни 

средства)сопственост на општина 

Чешиново-Облешево на 
Здружението Центар за едукација 

Чешиново-Облешево, за детска 
градинка во с.Чешиново 

 
Член 1 

Врз основа на Записникот бр.20-
570/2 од 15.03.2012 година од 
Комисијата за определување на 
проценетата вредност на одредени 

основни средства, утврдување 
основни средства за отпис, на 
Здружението Центар за едукација 
Чешиново-Облешево, за детска 
градинка во с.Чешиново се 
преотстапуват на трајно користење 
следните средства: 

 

Ре
д.б
р. 

Назив Колич
ина 

Бр.н
а 

попи
сна 
лист

а 

Инв.бр. 
Во 

пописна 
листа 

(залепен 
инв.бр.) 

Инвентарен 
број во 

програмот 

1 Панел греалка 1 21 350 0462 

2 
Табла за 
цртање 1 21 351 0463 

3 
Табла за 
цртање 1 21 352 0464 

4 WC Шоља 1 21 353 0465 

5 WC Шоља 1 21 354 0466 

6 
Казанче за 
шоља 1 21 355 0467 

7 
Казанче за 
шоља 1 21 356 0468 

8 Лавабо 1 21 357 0469 
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9 Лавабо 1 21 358 0470 

10 
Електричен 
шпорет 1 21 359 0471 

11 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 360 0472 

12 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 361 0473 

13 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 362 0474 

14 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 363 0475 

15 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 364 0476 

16 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 365 0477 

17 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 366 0478 

18 
Креветче, ќебе, 
јорганче 1 21 367 0479 

19 
Правосмукалка 
Favorit 1500 1 21 368 0480 

20 Лавабо 1 21 369 0481 

21 Лавабо 1 21 370 0482 

22 Бојлер 1 21 371 0483 

23 Бојлер 1 21 372 0484 

24 
Казанче за WC 
шоља 1 22 373 0485 

25 
Казанче за WC 
шоља 1 22 374 0486 

26 WC шоља 1 22 375 0487 

27 WC шоља 1 22 376 0488 

28 
Фрижидер 
Раде Кончар 1 22 377 0489 

29 
ПП апарат С - 
6 1 22 378 0147 

30 
ПП апарат С - 
9 1 22 379 0148 

 

Член 2 
 Да се склучи посебен Договор 
за преотстапување на средствата 

опишани во член 1 на оваа Одлука. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                                  

Бр.07-1454/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 сторнирање на салдо 

на конто 220000/198000 со 

партнер Геомергис во износ од 

9.469,оо денари 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за, 
сторнирање на салдо на конто 
220000/198000 со партнер Геомергис 
во износ од 9.469,оо денари  што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 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.08-1476/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За  сторнирање на салдо на конто 

220000/198000 со партнер 

Геомергис во износ од 9.469,оо 

денари 

 

Член 1 

Да се сторнира салдото на 

конто 220000/198000 со партнер 

Геомергис во износ од 9.469 денари.  

Долгот кон Геомергис е 

извршен по основ на платен налог од 

доверителот Геомергис. 
Салдото наведено во став 1 од 

овој член по основ на писмо за 
усогласување бр.03-1223/1 од 
02.07.2013 година се сторнира. 

 
Член 2 

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

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
 

Бр.07-1458/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 сторнирање на 

салдо на конто 245000 со 198000 

со аналитика Партнер 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

сторнирање на салдо на конто 245000 

со 198000 со аналитика Партнер, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1475/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  сторнирање на салдо на конто 

245000 со 198000 

со аналитика Партнер 

 
Член 1 

Да се сторнира салдото на конто 

245000 со 198000 со аналитика 
Партнер: 

Ред. 
бр. Назив  Износ 

1 Грозде Митров 9.941 
2 Венцо Ристовски 91 
3 Гордана Лазарова 6.101 
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4 Дејанчо Петров 5.752 
5 Ванчо Ефремов 29.283 
6 Бранко Стоименов 12.651 
7 Димче Николов 3.242 
8 Верица Иванова 1.342 
9 Илчо Златанов 22.994 
10 Станко Коцев 5.234 
11 Благојчо Јакимов 563 
  Вкупно 97.194 

 

Износите се задржувани од 

месечните надоместоци за 

пречекорен максимум при користење 

на службен мобилен телефон. 

 

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

                        

 
Бр.07-1457/1              Совет на општина 

07.08.2013 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 сторнирање на 

салдо на конто 281000 со 198000 

со аналитика Партнер 

 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

сторнирање на салдо на конто 

281000 со 198000 со аналитика 

Партнер, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 

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.08-1474/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  сторнирање на салдо на конто 

281000 со 198000 

со аналитика Партнер 
 

Член 1 

Да се сторнира салдото на конто 

281000 со 198000 со аналитика 

Партнер: 

- Бранко Кузмановски    3.124,00 

- Вера Арсова               13.721,00 

- Благоја Митев                   49,00 

- Светлана Заова           20.897,00 
- Љијанка Андонова       16.138,00 

- Јане Атанасов            10.560,00 
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- Здравко Ѓорѓиев          1.825,00 

- Панче Глигоров            6.600,00 

- Николина Величкова    6.600,00 

- Износите се  задржани од 

платата за пречекорен максимум при 

користење на службен мобилен 

телефон и за задржани 

неколкумесечни износи за пат до и 

од работа (кој износ е вкалкулиран 

во бруто платата, а без основ истиот 

е задржуван). 

 

Член 2 

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

Бр.07-1459/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 сторнирање на 

конто 198000 и 245000 на должи 

со аналитика Партнер: Тони 
Максимов 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
сторнирање на конто 198000 и 

245000 на должи со аналитика 

Партнер: Тони Максимов, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.07.2013 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.08-1478/1  Општина Чешиново-Облешево 
07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја донесе 
следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  сторнирање на  конто 198000 и 
245000 на должи со аналитика 

Партнер: Тони Максимов 
 

Член 1 
Да се сторнира конто 198000 и 

245000 на должи со аналитика 

Партнер: Тони Максимов и тоа: 

- 20.628 денари и 4.910 

денари соодветно и конто 281000 на 

побарува (со аналитика Партнер: Тони 

Максимов) 15.718 денари и конто 

198000 на побарува (без аналитика) 

на износ 9.820 денари.Вкупно на 
должи и побарува е 25.538 денари. 

Износите се  задржани од 

платата за пречекорен максимум при 

користење на службен мобилен 
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телефон и за задржани 

неколкумесечни износи за пат до и 

од работа (кој износ е вкалкулиран 

во бруто платата, а без основ истиот 

е задржуван). 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-1456/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 сторнирање на  

конто 0305-Инвестиции во тек – 
други основни средства со 

аналитика Партнер 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

сторнирање на  конто 0305-

Инвестиции во тек – други основни 
средства со аналитика Партнер, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.07.2013 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.08-1477/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 26.07.2013 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  сторнирање на  конто 0305-
Инвестиции во тек – други 

основни средства со аналитика 

Партнер 
 

Член 1 
Да се сторнира конто 0305 - 

Инвестиции во тек – други основни 
средства со аналитика Партнер на 
должи се внесени 300.000,00 денари, 

со соодветно книжење на побарува на 
298000 – Пасивни временски 

разграничувања.  

Ова книжење се однесува за 
Фудбалското игралиште во Соколарци. 

Поради тоа што оваа трансакција е 

книжена на 030116 со 298000 (дупло) 

контото 0305 е потребно да се 
сторнира. 

 

 

Член 2 
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 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
                           

Бр.07-1460/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                     

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 
на Одлуката за распишување на 
јавно наддавање за продажба на 

два автобуси, сопственост на 
општина Чешиново-Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

распишување на јавно наддавање за 
продажба на два автобуси, 
сопственост на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1470/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

        Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15, член 66 став 1 од  Законот 

за локална самоуправа (Службен 

весник на Република Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1 точка 43 , 

член 79 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.3/2005), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 26.07.2013 

година ја донесе следната: 

 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  распишување на јавно 
наддавање за продажба на два 

автобуси, сопственост на општина 
Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

 Да се спроведе постапка за јавно 
наддавање за продажба на два 

автобуси, сопственост на општина 
Чешиново-Облешево. 

Почетната вредност за продажба 
на автобусите ќе биде утврдена по 
завршена проценка на автобусите од 
страна на вешто лице од областа за 
која ќе се врши проценката. 
 Условите за продажба на 

возилата и описот на истите 
дополнително ќе бидат утврдени. 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.07-1452/1              Совет на општина 
07.08.2013 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 издавање на 

Согласност за издавање на 

решение за утврдување на 

правен статус на бесправен 

објект на КП 6363/2 КО 
Соколарци 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за издавање 
на решение за утврдување на правен 
статус на бесправен објект на КП 
6363/2 КО Соколарци, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.07.2013 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.08-1469/1  Општина Чешиново-Облешево 

07.08.2013год.           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 член 11 од 

Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2011, 54/2011, 

155/2012 и 72/2013) 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 

26.07.2013 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 на КП 6363/2 КО 

Соколарци 
 

Член 1 
Се издава Согласност за 

издавање на Решение за утврдување 
на правен статус на бесправен објект– 
лоциран на КП бр.6363/2 КО 
Соколарци зграда 2 со П=73м2 затоа 

што објектот не се вклопува во УП и 
не е во согласност со Правилникот за 
уредување на просторот (ваквите 
објекти во рок од 6 години треба да се 
вклопат во УП). 

 
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.07-1451/1              Совет на општина 

07.08.2013 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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