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

 

Godina 12 broj 7 
^e{inovo-Oble{evo 

14.07.2016 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
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 поддршка на 

подготовка и реализација на 
проект “ Со партнерство за 

подобро утре“ 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
поддршка на подготовка и 

реализација на проект “Со 

партнерство за подобро утре“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 11.07.2016 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.09-1296/1                     Општина Чешиново-Облешево 
03 .07.2016год.                               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 11.07.2016 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За поддршка на подготовка и 

реализација на проект  

“ Со партнерство за подобро 

утре“ 
 

Член 1 

Се дава поддршка на 

подготовка и реализација на проект 

„Со партнерство за подобро утре“ кој 
општина Чешиново-Облешево го 

подготвува во соработка со општина 

Зрновци. 

 
Член 2 

Активностите кои ќе бидат 

спроведени во општина Чешиново-

Облешево преку овој проект ќе 
бидат насочени кон регулација на 

коритото на Суводолицата во 

с.Спанчево, I фаза. 



Стр. 2 br.7                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            14.07.2016god. 

 

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

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1272/1              Совет на општина 
11.07.2016 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  

извршени работи за одржување 

на јавното осветлување на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево за месец 

Јуни 2016 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија 

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

на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 

11.07.2016 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.09-1241/1                     Општина Чешиново-Облешево 
04.07.2016год.                               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 11.07.2016 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 Јуни 2016 година 

 

I 

Се усвојува Информацијата  за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јуни 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.08-1290/1              Совет на општина 
13.07.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

I
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самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на 

општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување 
на  Заклучокот за  

усвојување на Информацијата за  

остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево 
за месец Јуни 2016 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 

Јуни 2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
11.07.2016 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.09-1241/2                     Општина Чешиново-Облешево 
11.07.2016год.                               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 11.07.2016 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 Јуни 2016 година 

 
I 

Се усвојува Информацијата  за 

остварени бруто приходи од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Јуни 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.08-1290/1              Совет на општина 
11.07.2016 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  
усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01-04.-30.06.2016 година 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките донесени 
од Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01-04.-

30.06.2016 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

I
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донесе на седницата одржана на ден 

11.07.2016 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.09-1293/1                     Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2016год.                               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 11.07.2016 година ја донесе 
следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Извештајот за 

реализација на Одлуките 

донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 
01-04.-30.06.2016 година 

 

Член 1 

Се усвојува писмениот 
Извештај за реализација на 

Одлуките донесени од Советот на 

општина Чешиново-Облешево за 

период 01-04.-30.06.2016 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.08-1291/1              Совет на општина 
13.07.2016 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 

проблемите со наводнувањето на 

земјоделските површини на 
територија на општина 

Чешиново-Облешево 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

проблемите со наводнувањето на 

земјоделските површини на 

територија на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 

седницата одржана на ден 

11.07.2016 година. 

2.Заклучокот да се објави во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.09-1294/1                     Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2016год.                               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 11.07.2016 година, 

донесе: 

 

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

за проблемите со наводнувањето 

на земјоделските површини на 

територија на општина 
Чешиново-Облешево 

 

I 

Се усвојува Информацијата  за 

проблемите со наводнувањето на 
земјоделските површини на 

територија на општина Чешиново-

Облешево изготвена од страна на 

Водостопанство Брегалница. 
 

II 

 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1289/1              Совет на општина 
13.07.2016 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  Одлуката за усвојување на 

Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-

30.06.2016 година 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 11.07.2016 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.09-1292/1                     Општина Чешиново-Облешево 
13.07.2016год.                               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 
11.07.2016 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 

I
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периодот 01.01-30.06.2016 

година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.06.2016 година кој е 

прилог на оваа Одлука. 

 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1288/1              Совет на општина 
03.07.2016 год.        Чешиново-Облешево 
  Облешево                     Претседател 
                                    Тина Петрова 
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