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

 

Godina 12 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

05.05.2016 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 усвојување на 
Програмата за одржување на 

паркови, зеленило и јавни 
површини за 2016 година  

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Програмата за 
одржување на паркови, зеленило и 

јавни површини за 2016 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-853/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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 16 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево 

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

одржана на ден 26.04.2016 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Програмата за 
одржување на паркови, зеленило 

и јавни површини за 2016 година  
 

Член 1 
 Се усвојува Програмата за 

одржување на паркови, зеленило и 

јавни површини за 2016 година, 
изготвена 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.08-845/1              Совет на општина 

28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 



Стр. 2 br.4                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            05.05.2016god. 

 

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

     Врз основа на член 50 став 1 

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

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

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата за  

остварени бруто приходи од 
работа на пазарот во Облешево 

за месец Март 2016 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Март 2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2016 година. 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 
 
Бр.09-851/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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 26.04.2016 година, 

донесе: 
 

 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево 
за месец Март 2016 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата  за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Март 2016 година, изготвена од 

страна на ЈПКД „Облешево“. 
 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
 
Бр.08-843/1              Совет на општина 
28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

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

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

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата  за 

извршени работи за одржување 
на јавното осветлување на 

територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 
март 2016 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
извршени работи за одржување на 
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јавното осветлување на територија 

на општина Чешиново-Облешево за 
месец март 2016 година, што Советот 

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

26.04.2016 година. 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-852/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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 26.04.2016 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата 

за извршени работи за 
одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец март 2016 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата  за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец март 2016 

година, изготвена од страна на ЈПКД 
„Облешево“. 

 
II 

Да се работи на подобрување 
на јавното осветлување во 

с.Соколарци, да се заменат 

прегорените улични светилки. 
 

III 
 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
  
 
Бр.08-844/1              Совет на општина 
28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 
период 01.01-31.03.2016 година 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-

31.03.2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2016 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.09-850/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр. 5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките 

донесени од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 

01.01-31.03.2016 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени 

од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-

31.03.2016 година, изготвен од 
страна на Градоначалникот на 

општината. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево.    
 
Бр.08-841/1              Совет на општина 
28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

Врз основа на член 50 став 1 

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

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

донесе:                          
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
За прогласување и објавување 

на  Заклучокот за  
усвојување на Информацијата  за 

извршени припреми за 
реализација на планот за 

наводнување за 2016  година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата  за 
извршени припреми за реализација 

на планот за наводнување за 2016  
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 

26.04.2016 година. 
2.Заклучокот да се објави во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-849/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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 26.04.2016 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за извршени припреми за 

реализација на планот за 
наводнување за 2016  година 

 
I 

Се усвојува Информацијата  за 
извршени припреми за реализација 

на планот за наводнување за 2016  
година дадена од страна на АД за 

Водостпанство на Република 
Македонија во државна сопственост, 

Подружница Водостопанство 
Брегалница Кочани. 

 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
  
Бр.08-842/1              Совет на општина 
28.04.2016 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 
периодот 01.01-31.03.2016 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.03.2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-848/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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.6/2015), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 
26.04.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2016 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2016 година кој е 
прилог на оваа Одлука. 

 
Член 2 

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

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-840/1              Совет на општина 
28.04.2016 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 спроведување на 

Програмата за развој на 
Источниот плански регион 2015-

2019, за 2015 година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај 
за спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански регион 
2015-2019, за 2015 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-847/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

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

Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 

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

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година ја 

донесе следната: 
   

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на 
Источниот плански регион 2015-

2019, за 2015 година  
 

Член 1 
Се усвојува Годишниот 

Извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Источниот 

плански регион 2015-2019, за 2015 
година изготвен од страна на 

Раководителот на Центарот за Развој 
на Источниот плански регион. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-839/1              Совет на општина 
28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 
донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
усвојување на Годишниот 

Извештај за работењето на  
Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2015 година  
 

  1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај 

за работењето на Центарот за развој 
на Источен плански регион за 2015 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-846/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 

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

и член 21, став 1, точка 43 од 
Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

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

одржана на ден 26.04.2016 година ја 
донесе следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Годишниот 
Извештај за работењето на  

Центарот за развој на Источен 
плански регион за 2015 година  

 
Член 1 

Се усвојува писмениот Годишен 
Извештај за работењето на Центарот 

за развој на Источен плански регион 
за 2015 година, изготвен од страна 

на Раководителот на Центарот за 
развој на Источниот плански регион. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-838/1              Совет на општина 
28.04.2016 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 Заова Василка од с.Чифлик 
 

  1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Заова Василка од с.Чифлик, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 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.09-859/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

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

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2016 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Заова Василка од 
с.Чифлик 

 
Член 1 

 На Заова Василка  од с.Чифлик 
со ЕМБГ 3108961498003,  со 

постојано место на живеење во 
с.Чифлик  ул.Васил Главинов бб, и 

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  200001723940058 Стопанска 

банка. 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-856/1              Совет на општина 
28.04.2016 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 Магда 

Манасиева од с.Теранци 
 

  1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Магда Манасиева од с.Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-858/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               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.6/2015), и 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2016 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Магда Манасиева од 
с.Теранци 

 
Член 1 

 На Магда Манасиева  од 
с.Теранци со ЕМБГ 0206957498008,  

со постојано место на живеење во 
с.Теранци  ул.Тодор Ефремов бб, и 

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  300057049949994 

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.08-855/1              Совет на општина 

28.04.2016 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  
Драган Данилов од с.Соколарци 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Драган Данилов од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-857/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

врз основа на Програмата за 
социјална заштита за 2016 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.14/2015), 

Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на Драган Данилов од 
с.Соколарци  

 
Член 1 

 На Драган Данилов  од 
с.Соколарци со ЕМБГ 

1608950493005,  со постојано место 
на живеење во с.Соколарци  

ул.Блаже Ефремов бб, и се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари ( три 

илјади денари) како помош за 
социјално загрозено семејство. 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на Драган Данилов. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-854/1              Совет на општина 

28.04.2016 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  

одобрување на финансиски 

средства за надомест на патни 
трошоци за превоз на Мишо 

Гацов од с.Жиганци до и од 
Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост 
во Пробиштип 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

одобрување на финансиски средства 
за надомест на патни трошоци за 

превоз на Мишо Гацов од с.Жиганци 
до и од Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост во 
Пробиштип, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-861/1                      Општина Чешиново-Облешево 
28.04.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

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

Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015), и врз основа на 

Програмата за социјална заштита за 
2016 година  Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година ја 
донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За одобрување на финансиски 
средства за надомест на патни 

трошоци за превоз на Мишо 
Гацов од с.Жиганци до и од 

Дневниот центар за лица со 
ментална и телесна попреченост 

во Пробиштип 
 

Член 1 
Се одобруват по 5.000,00 

денари (пет илјади денари) месечно 
во текот на 2016 година за превоз на 

Мишо Гацов од с.Жиганци до и од 
Дневниот центар за лица со 

ментална и телесна попреченост во 

Пробиштип. 
Средствата да се исплаќаат 

месечно во текот на 2016 година, 
почнувајки од месец април 2016. 

 
Член 2 

 Средствата да се исплаќаат на 
сметка на неговата мајка Тања 

Гацова од  Жиганци ЕМБГ 
0712984498004, с/ка 

240137016183992 Уни банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-860/1              Совет на општина 
28.04.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за одредување на 
локации за истакнување на 

изборни плакати 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
одредување на локации за 

истакнување на изборни плакати, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-881/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 78 и 79 од 

Изборниот Законик (Службен весник 
на Република Македонија бр. 

37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 
19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 

7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 

135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 
55/13, 82/13, 14/14, 195/16 и 35/16 

), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година ја донесе 
следната: 

 
О Д Л У К А 

за одредување на локации за 
истакнување на изборни плакати 
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 1.Изборните плакати е 

дозволено да се истакнуваат на 
огласните табли во сите населени 

места во општината, без надоместок. 
 2.Дозволено е истакнување на 

изборни плакати на приватни 
објекти само по претходна 

согласност на сопствениците на тие 
објекти. 

 3.На билбордите поставени на 
територија на општината е 

дозволено поставување на изборни 
плакати, со надоместок. 

 4.На јавни институции, школи, 
болници и слично е забрането 

истакнување на изборни плакати. 

 5.Не е дозволено истакнување 
на плакати од кампањата на 

објектите кадешто се наоѓа 
гласачкото место или просторијата 

каде што се спроведува гласањето. 
 6.По завршување на изборите, 

партиите се должни да ги отстранат 
изборните плакати. 

 7.Одлуката влегува во сила со 
денот на донесување а ќе се објави 

во Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-873/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

                                     

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  

давање на Согласност на 

Годишниот план за вработување 
за 2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Годишниот 
план за вработување за 2017 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-880/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 

 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 20-б точка 

1, алинеа 3 и точка 2 од Законот за 
вработените во јавниот сектор 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.27/14, 199/14 и 

27/16), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година ја 
донесе следната: 

 

О Д Л У К А 
За давање на Согласност на 

Годишниот план за вработување 
за 2017 година 

 
Член 1 

Се дава согласност на на 
Годишниот план за вработување за 

2017 година за општина Чешиново-
Облешево, изготвен од 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево. 



Стр. 13 br.4                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            05.05.2016god. 

 

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

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
Бр.08-874/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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  

Дарко Андонов од с.Соколарци  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Дарко Андонов од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-884/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002) и 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2016 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 
помош на Дарко Андонов од 

с.Соколарци  

 
Член 1 

 На Дарко Андонов  од 
с.Соколарци со ЕМБГ 

0906993493006,  со постојано место 
на живеење во с.Соколарци  

ул.Маршал Тито бр.1, му се одобрува 
еднократна парична помош во 

висина од 10.000.00 денари ( десет 
илјади денари) како помош за 

операција. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 
сметка  на 4846475342151127 

Охридска банка. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-870/1              Совет на општина 
03.05.2016 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 (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

купување и давање на трајно 
користење без надоместок  на 

еден персонален компјутер и 
ласерски принтер на Матична 

канцеларија Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

купување и давање на трајно 
користење без надоместок  на еден 

персонален компјутер и ласерски 
принтер на Матична канцеларија 

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

седницата одржана на ден 
26.04.2016 година. 

 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-879/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

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

самоуправа (Службен весник на 

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

на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

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

Облешево  на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За купување и давање на трајно 

користење без надоместок  на 
еден персонален компјутер и 

ласерски принтер на Матична 
канцеларија Облешево 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за 

набавка еден персонален компјутер  
и еден ласерски принтер за 

потребите на Матичната канцеларија 
во Облешево. 

 
Член 2 

Компјутерот и принтерот од 
член 1 на оваа Одлука да се дадат 

на трајно користење, без надоместок 
на Матичната канцеларија во 

Облешево. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-871/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 

                                    Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија 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 изведување на 
градежни работи во село Чифлик 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

изведување на градежни работи во 
село Чифлик, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-878/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

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

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

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година ја донесе 

следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За изведување на градежни 
работи во село Чифлик 

 
Член 1 

Да се изврши тампонирање на 

улица во с.Чифлик во должина од 
околу 120м3. 

Улицата се протега од црквата 
во с.Чифлик кон игралиштето. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-872/1              Совет на општина 
18.03.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
набавка и поставување на три 

бетонски прстени-ќунци за 
премин преку земјоделски 

површини 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
набавка и поставување на три 

бетонски прстени-ќунци за премин 
преку земјоделски површини, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
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3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-877/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 

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

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

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За набавка и поставување на три 

бетонски прстени-ќунци за 
премин преку земјоделски 

површини 
 

Член 1 
Да се набават и постават три 

бетонски прстени-ќунци за премин 
преку земјоделски површини на 

потегот од село Облешево кон село 

Спанчево. 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-869/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за  
канализирање на отпадни води 

во с.Спанчево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
канализирање на отпадни води во 

с.Спанчево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

26.04.2016 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

објавувањето во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-883/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална 

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

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година ја донесе 
следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За канализирање на отпадни 
води во с.Спанчево 

 
Член 1 

Да се постави цевка во 
должина од околу 6.00м за 

прифаќање и канализирање на 
отпадни води во с.Спанчево кои се 

излеваат на КП 5418 КО Спанчево 
поради несоодветно изведена 

канализациона мрежа. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-868/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 

  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

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

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
за  прогласување и објавување 

на Одлуката за тампонирање на 
полски пат во с.Чешиново 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
тампонирање на полски пат во 

с.Чешиново, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
26.04.2016 година. 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-876/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 
 Облешево                                    Костадин Личков 

 
 Врз основа член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

член 21, став 1, точка 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

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

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 26.04.2016 година ја донесе 
следната: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За тампонирање на полски пат во 

с.Чешиново 
 

Член 1 

Да се изврши тампонирање на 
полски пат во с.Чешиново, во 

должина од околу 1.500м. 
Полскиот пат се протега кон 

место викано Стојково, Крушевско, 
Ширина и Оџини. 

 
 

Член 2 
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.08-867/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 
на Одлуката за  

давање на стопанисување на 
фудбалско игралиште во 

с.Чешиново на ЈПКД „Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на стопанисување на 
фудбалско игралиште во с.Чешиново 

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

донесе на седницата одржана на ден 
26.04.2016 година. 

 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-882/1                      Општина Чешиново-Облешево 
03.05.2016год.                               Градоначалник 

 Облешево                                    Костадин Личков 

 

 

 Врз основа член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

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

на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина 

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

Облешево  на седницата одржана на 
ден 26.04.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на стопанисување на 

фудбалско игралиште во 

с.Чешиново на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
Фудбалското игралиште во 

с.Чешиново се дава на 
стопанисување на ЈПКД „Облешево“ 

без надоместок. 
 

Член 2 
ЈПКД „Облешево“ е должно 

фудбалското игралиште да го 
одржува како добар домаќин, 

стопанственик. 
ЈПКД „Облешево“ не смее 

игралиштето да го издава во 

подзакуп на други физички или 
правни лица. 

 
Член 3 

Со предавање на 
стопанисување на игралиштето на 

ЈПКД „Облешево“ се предаваат и 
сите права и обврски кои 

произлегуваат од одржување и 
користење на истото. 
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Член 4 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-875/1              Совет на општина 
03.05.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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