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

 

Godina 10 broj 9 
^e{inovo-Oble{evo 

19.09.2014 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
одобрено сопствено учество од 

минимум 16,7% од вкупната 

вредност при реализација на 
проектот „Изградба на 

пречистителна станица во 
с.Кучичино“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрено сопствено учество од 

минимум 16,7% од вкупната 
вредност при реализација на 

проектот „Изградба на 

пречистителна станица во 
с.Кучичино“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 09.09.2014 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.08-1545/1      Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 14 од 
Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.5/2002) и член 21 
став 1 точка 43 од Статутот на 
општина , Советот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина чешиново-
Облешево бр.3/2005) на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 година 

ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 

за одобрено сопствено учество 
од минимум 16,7% од вкупната 

вредност при реализација на 

проектот „Изградба на 
пречистителна станица во 

с.Кучичино“ 

 
Член 1 

Се одобрува сопствено 

учество од минимум 16,7% од 

вкупната вредност при реализација 
на проектот „Изградба на 

пречистителна станица во 

с.Кучичино“. 
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Член 2 

Средствата ќе бидат 

предвидени во Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2015 

година. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1525/1              Совет на општина 
18.09.2014 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  
за давање на поддршка за 
реализација на проектот 

„Изградба на пречистителна 
станица во с.Кучичино“ 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на поддршка за 

реализација на проектот „Изградба 

на пречистителна станица во 
с.Кучичино“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 09.09.2014 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.08-1546/1       Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2014год.                 Градоначалник 
 Облешево                      Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 14 од 

Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002) и член 21 

став 1 точка 43 од Статутот на 

општина(Службен гласник на 
општина чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 година 
ја донесе следната: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање на поддршка за 

реализација на проектот 
„Изградба на пречистителна 

станица во с.Кучичино“ 
 

Член 1 
Се дава поддршка за 

реализација на проектот „Изградба 
на пречистителна станица во 

с.Кучичино“. 

Член 2 

Со овој проект да се аплицира 

на вториот Повик за мали 

инфраструктурни проекти во 

подрачјето на речниот слив на река 
Брегалница. 

 

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.07-1526/1              Совет на општина 
18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

усвојување на Годишниот 
извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 
учебната 2013/2014 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот извештај 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за учебната 2013/2014 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
09.09.2014 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.08-1550/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.               Градоначалник 

 Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија бр. 23/2013, 

12/2014 и 44/2014), 36 став 1 точка 

9 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21 став 1 точка 31 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.3/2005), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана 

на ден 09.09.2014 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2013/2014 година 
 

Член 1 
Се усвојува Годишниот 

извештај за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за учебната 
2013/2014 година. 

 
Член 3 

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

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 

Бр.07-1531/1              Совет на општина 
18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2014/2015 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишната Програма 

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за учебната 2014/2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
09.09.2014 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.08-1551/1       Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.              Градоначалник 
 Облешево                   Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 116 став 1 

алинеја 2 од Законот за заштита на 

децата (Службен весник на 

Република Македонија бр. 23/2013, 
12/2014 и 44/2014), 36 став 1 точка 

9 од Законот за локална 

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

член 21 став 1 точка 29 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 09.09.2014 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 

учебната 2014/2015 година 

 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за учебната 

2014/2015 година. 
 

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

 
Бр.07-1532/1              Совет на општина 

18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на 
општина Чешиново-Облешево 

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
еднократна финансиска помош 

на Димитар Иванов од 

с.Спанчево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Димитар Иванов од с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 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.08-1544/1     Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), а во согласност со 
Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 година 
донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Димитар Иванов од 
с.Спанчево 

 

Член 1 
 На Димитар Иванов од 

с.Спанчево со постојано место на 

живеење  во Спанчево  ул. Маршал 

Тито бб с.Облешево, со ЕМБГ 

0905956493008, му се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 

лекување. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 300057098157248 

Комерцијална  Банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1534/1              Совет на општина 

18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

еднократна финансиска помош 
на Никола Ефремов од 

с.Чешиново 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 

Никола Ефремов од с.Чешиново, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 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.08-1552/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), а во согласност со 
Програмата за социјална заштита за 
2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2014), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 година 
донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Никола Ефремов од 
с.Чешиново 

 
Член 1 

 На Никола Ефремов од 
с.Чешиново со постојано место на 

живеење  во Чешиново  ул.Сремска 

бр.6 Чешиново, со ЕМБГ 

2212993493028, му се одобрува 

еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош 
засоцијално загрозено семејство (за 

школување). 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка 240137100885653 Уни  
Банка. 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1535/1              Совет на општина 
18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

еднократна финансиска помош 
на Славјанка Арсова од 

с.Облешево 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Славјанка Арсова од с.Облешево, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 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.08-1553/1     Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.              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) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 година 
донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Славјанка Арсова од 
с.Облешево 

 

Член 1 
 На Славјанка Арсова од 
с.Чешиново со постојано место на 
живеење  во Чешиново  ул.Маршал 
Тито б6 Облешево, со ЕМБГ 
3107954498018, и се одобрува 
еднократна парична помош во 
висина од 1.500.00 денари (илјада 

и петстотини денари) како помош 

за лекување. 

 

Член 2 
Средствата да се уплатат на 

сметка 300057079919308 

Комерцијална  Банка. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1536/1              Совет на општина 
18.09.2014 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 Одлуката 

еднократна финансиска помош 
на Јовица Петрушев од 

с.Соколарци бр.07-937/1  
од 10.06.2014 година 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
дополнување на Одлуката 
еднократна финансиска помош на 
Јовица Петрушев од с.Соколарци 
бр.07-937/1 од 10.06.2014 година, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 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.08-1554/1 Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           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) и 

член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), а во согласност со 

Програмата за социјална заштита за 

2014 година (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2014), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.00.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  дополнување на Одлуката 
еднократна финансиска помош 

на Јовица Петрушев од 
с.Соколарци бр.07-937/1  

од 10.06.2014 година 

 
Член 1 

 Во член 1 од Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 
Јовица Петрушев од с.Соколарци 
паричната помош од 1.500,00 
денари (илјада и петстотини 

денари) се заменува со парична 
помош од 3.000,00 денари (три 

илјади денари). 

 Средствата од дополнителни 
1.500,00 денари (илјада и 

петстотини денари) му се потребни 

како помош за лекување. 

 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка на Јовица Петрушев ЕМБГ 

0108970493005, ж/ска  

240007009358739 Уни банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1537/1              Совет на општина 
18.09.2014 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 

август 2014 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот 

за усвојување на Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец август 2014 година, што 
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 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.08-1555/1 Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 
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Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 година, 

донесе: 

 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на 

Информацијата за работа на 

пазарот во Облешево за месец 

август 2014 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата за 
работа на пазарот во Облешево за 
месец август 2014 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.07-1538/1              Совет на општина 
18.09.2014 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  

изградба на мост во 

с.Соколарци 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

изградба на мост во с.Соколарци, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 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.08-1556/1 Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 09.09.2014 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  изградба на мост во 

с.Соколарци 

 

Член 1 
 Да се спроведе постапка за 

изградба на мост на долот кој го 

сече патот од селото кон 

гробиштата во село Соколарци. 

 
Член 2 

Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево. 
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Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1539/1              Совет на општина 
18.09.2014 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 Годишната 
Програма за работа на ОУ 

„Климент Охридски“ Облешево 

за учебната 2014/2015 година  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишната Програма 
за работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 
2014/2015 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 09.09.2014 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.08-1557/1 Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.           Градоначалник 

 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 35 точка 5 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011, 51/2011, 100/2012, 

24/2013, 41/2014 и 116/2014), 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 09.09.2014 година ја донесе 
следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 
„Климент Охридски“ Облешево 
за учебната 2014/2015 година  

 

Член 1 
Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 
2014/2015 година . 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    
 
Бр.07-1540/1              Совет на општина 

18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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

донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2014/2015 година  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишната Програма 

за работа на ОУ „Страшо Пинџур“ 
Соколарци за учебната 2014/2015 
година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 
09.09.2014 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.08-1558/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                     Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 35 точка 5 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2011, 

18/2011, 51/2011, 100/2012, 
24/2013, 41/2014 и 116/2014), 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 09.09.2014 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 

Програма за работа на ОУ 

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 

учебната 2014/2015 година  

 

Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ОУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 

2014/2015 година . 
 

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

Бр.07-1541/1              Совет на општина 
18.09.2014 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 

потврдување на Одлуката за 

стопанисување на ЈПКД 

„Облешево“ со водоводите и 
канализациите во општината бр. 

0701-551/1 од 24.10.2005 

година и Одлуката за 

утврдување на висина на 
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комунална такса бр.0701-548/1 

од 24.10.2005 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

потврдување на Одлуката за 

стопанисување на ЈПКД „Облешево“ 

со водоводите и канализациите во 

општината бр. 0701-551/1 од 

24.10.2005 година и Одлуката за 

утврдување на висина на 

комунална такса бр.0701-548/1 од 

24.10.2005 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 
ден 09.09.2014 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.08-1559/1 Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 
член 21, став 1, точка 43 од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 година 
донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За  потврдување на Одлуката за 

стопанисување на ЈПКД 

„Облешево“ со водоводите и 
канализациите во општината бр. 

0701-551/1 од 24.10.2005 

година и Одлуката за 

утврдување на висина на 

комунална такса бр.0701-548/1 

од 24.10.2005 година 

 

Член 1 

 Се потврдуваат Одлуката за 

стопанисување на ЈПКД „Облешево“ 

со водоводите и канализациите во 

општината бр. 0701-551/1 од 

24.10.2005 година и Одлуката за 

утврдување на висина на 

комунална такса бр.0701-548/1 од 
24.10.2005 година донесени од 
Советот на општина Чершиново-
Облешево. 
 Одредбите на Одлуките 
цитирани во став еден од овој член 
продолжуват да се применуваат. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе 

се  објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 

Бр.07-1542/1              Совет на општина 

18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                                         

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 

донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 
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работење на ЈПКД „Облешево“ 

за периодот 01.01.2014-

30.06.2014 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2014-30.06.2014, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на 

ден 09.09.2014 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.08-1549/1      Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2014год.               Градоначалник 
 Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 
5/2002), и член 21, став 1, точка 31 
од Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

бр.3/2005), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 година 

ја донесе следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот 

за материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ 

за периодот 01.01.2014-
30.06.2014 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2014-30.06.2014 година 

изготвен од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.07-1530/1              Совет на општина 
18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

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

донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за 
издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект на КП 2575/1 

КО Чифлик зграда 1, 

евидентиран во Имотен лист 

бр.716  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

издавање на Согласност за 
издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект на КП 2575/1 КО 

Чифлик зграда 1, евидентиран во 

Имотен лист бр.716, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
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донесе на седницата одржана на 

ден 09.09.2014 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.08-1547/1      Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.                 Градоначалник 
 Облешево                      Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 21, став 1, 
точка 43 од Статутот на општина 

Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2005) и член 11 од 
Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти 
(Службен весник на Република 
Македонија бр.23/2011, 54/2011, 
155/2012, 72/2013, 44/2014 и 

115/2014) а во согласност со 
Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти 
во урбанистичко планска 
документација (Службен весник на 
Република Македонија бр. 

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

09.09.2014 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 2575/1 

КО Чифлик зграда 1, 
евидентиран во Имотен лист 

бр.716  

 
 

Член 1 

Се издава Согласност за 

издавање на Решение за 

утврдување на правен статус на 

бесправен објект– лоциран на КП 

бр.2575/1 КО Чифлик зграда 1, 

евидентиран во ИЛ бр.716 за КО  

Чифлик на име на Љупчо Ацов од 

Чифлик, 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.07-1528/1              Совет на општина 

18.09.2014 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 

одржување на гробиштата на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

одржување на гробиштата на 
територија на општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
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седницата одржана на ден 

09.09.2014 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.08-1548/1     Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2014год.                Градоначалник 
 Облешево                      Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 
Република   Македонија бр. 

5/2002), и член 21, став 1, точка 31 
од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 
бр.3/2005), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 година 
ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За одржување на гробиштата на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 

Член 1 

 Се усвојува Барањето од ЈПКД 
„Облешево“ да ги одржуваат 

гробиштата на територија на 

општина Чешиново-Облешево, во 
смисла на одржување на улици, 

пристапни патеки и зелени 

површини, јавна чистота на 

гробиштата и гробниците и 

одржување на оградните зидови 
(оградата) на истите. 

 
 

Член 2 

За одржувањето на 

гробиштата се утврдува комунална 

такса во висина од 30,00 денари 

месечно од домаќинство. 

 

Член 3 

Секоја Месна Заедница 

посебно да се изјасни по основ на 

одржување на гробиштата во 

нивното населено место. 

 

Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.07-1529/1              Совет на општина 

18.09.2014 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 

работа во областа на 

располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 
подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 

година бр.07-1219/1 од 
22.07.2014 година 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 

дополнување на Програмата за 

работа во областа на 

располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 

подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година бр.07-

1219/1 од 22.07.2014 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.09.2014 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.08-1543/1    Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2014год.           Градоначалник 
 Облешево               Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 89 од 
Законот за градежно земјиште 
(,,Сл.весник на РМ,, бр.17/2011 од 
53/2011, 144/2012, 25/2013, 
137/2013 и 163/2013), Советот на 
Општина Чешиново-Облешево,на 
седницата одржана на ден 

09.09.2014 година ја донесе 

следната: 

 
ОДЛУКА 

За дополнување на Програмата 

за работа во областа на 
располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 

подрачјето на општина 

Чешиново-Облешево за 2014 
година бр.07-1219/1 од 

22.07.2014 година 

 

Член 1 

Точка А од Програмата за 

работа во областа на 

располагањето со градежно 

земјиште во сопственост на 

Република Македонија на 

подрачјето на општина Чешиново-

Облешево за 2014 година бр.07-

1219/1 од 22.07.2014 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.7/2014) се 

дополнува со нова подточка 2 која 

гласи: 

2. Г2 лесна и незагадувачка 
индустрија – стопански комплекс за 
финална и примарна преработка на 
земјоделски производи со 
компактибилна класа на намена Б1, 
Б2, Г3, Г4 максимално до 30% 
сметано од основната класа на 
намена 

- ЛУПД за КП бр.123 и КП 
бр.124 МВ Кривулица КО Облешево, 

донесена со Решение бр. УП1 22-31 
од 01.08.2013 година од 
Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 
Точка Б, подточка Основни 

плански документи се дополнува со 
нова алинеја која гласи: 

o Локална Урбанистичка 

Планска Документација 

за КП бр.123 и КП 

бр.124 МВ Кривулица КО 

Облешево со намена Г2 

лесна и незагадувачка 

индустрија – стопански 

комплекс за финална и 

примарна преработка на 

земјоделски производи 
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со компактибилна класа 

на намена Б1, Б2, Г3, Г4 

максимално до 30% 

сметано од основната 

класа на намена. 

Член 3 

Точка 4 Проценка на 

финансиските приливи по основ на 

реализација на Програмата во 

делот Вкупно приходи по основ на  

реализација на Програмата сумата  

15.108.139,00 денари се заменува 
со 15.951.566,00 денари. 

 
Член 4 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на објавување во Службен 
гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
                               
Бр.07-1527/1              Совет на општина 
18.09.2014 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 
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