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

 

Godina 13 broj 4 
^e{inovo-Oble{evo 

24.03.2017 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 усвојување на 
Завршната сметка на 

 ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за 2016 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2016 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 14.03.2017 

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.09-757/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2017 год.               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.6/2015), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 14.03.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за 2016 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 

2016 година на следните сметки: 
 772010523190317 - наменска 

сметка 
 772010523178712 - сметка на 

сопствени приходи 
 772010523178520 - донаторска 

сметка 
 

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.08-742/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 
Завршната сметка на ООУ 

„Климент Охридски“ Облешево за 
2016 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 
ООУ „Климент Охридски“ Облешево  

за 2016 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

14.03.2017 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.09-756/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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.6/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 14.03.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Завршната 

сметка на  ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за 2016 

година 
 

Член 1 

 Се усвојува Завршната сметка на  
ООУ „Климент Охридски“ Облешево 

за 2015 година и тоа на следните 
сметки: 

 772010522390314 - наменска 
сметка 

 772010522378710 - 
самофинансирање. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.                                                    

Бр.08-743/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 усвојување на 

Завршната сметка на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2016 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Завршната сметка на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2017 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.09-758/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

и член 21, став 1, точка 4 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 14.03.2017 година ја донесе 

следната: 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2016 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка 

на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2016 година која 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.08-744/1                      Совет на 

23.03.2017 год.     Општина 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 

Завршната сметка на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2016 

година 
 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2016 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.03.2017 

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.09-759/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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.6/2015),Советот на општина 

Чешиново-Облешево  на седницата 
одржана на ден 14.03.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за 2016 година 
 

Член 1 
 Се усвојува Завршната сметка на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
2016 година и тоа на следните 

сметки: 
 772016199978712 - сметка на 

сопствени приходи 
 772016199990317 - наменска 

дотација. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево.      

Бр.08-745/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 
Финансискиот Извештај на 

Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ 

за 2016 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Финансискиот 

Извештај на Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ за 

2016 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 14.03.2017 

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.09-760/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 
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Врз основа на член 36 став 1, точка 2 

од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на Република   

Македонија бр. 5/2002), и член 21, 

став 1, точка 4 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 14.03.2017 година ја донесе 

следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Финансискиот 
Извештај на Здружението 

„Центар за едукација Чешиново-
Облешево“ за 2016 година 

 
 

Член 1 
 Се усвојува Финансискиот 

Извештај на Здружението „Центар за 
едукација Чешиново-Облешево“ за 

2016 година. 
  

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

Бр.08-747/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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  

Завршната сметка на  ЈПКД 
„Облешево“ за 2016 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Завршната сметка на  
ЈПКД „Облешево“ за 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2017 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.09-766/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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 31 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 14.03.2017 година ја донесе 

следната: 
  

 
 



Стр. 6 br.4                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            24.03.2017god. 

 

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

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Завршната 
сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 

2016 година 
 

 Член 1 
Се усвојува Завршната сметка 

на ЈПКД „Облешево“ за 2016 година. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево.                             

 
Бр.08-753/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 од Законот за локална 

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

општина Чешиново-Облешево 
донесе:                          

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

За прогласување и објавување на  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за остварени 
бруто приходи  од работа на 

пазарот во Облешево за месец 
Февруари 2017 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи  од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

Февруари 2017 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 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.09-767/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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 14.03.2017 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 Февруари 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација  за остварени бруто 

приходи  од работа на пазарот во 
Облешево за месец Февруари 2017 

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.08-754/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50 став 1 

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

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

донесе:                          
 

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

Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  извршени 

работи за одржување на јавното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Февруари 2017 година 

 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

извршени работи за одржување на 
јавното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Февруари 2017 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2017 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.09-768/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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 14.03.2017 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 Февруари 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Февруари 2017 
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.08-755/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 

и член 21, став 1, точка 4 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 14.03.2017 година ја донесе 

следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
2016 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 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.08-746/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 2017 

година  
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

извршени припреми за реализација 
на планот за наводнување за 2017 

година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево го донесе на 
седницата одржана на ден 14.03.2017 

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.09-765/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2017 год.               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 14.03.2017 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 

за извршени припреми за 
реализација на планот за 

наводнување за 2017 година  
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за извршени припреми 
за реализација на планот за 

наводнување за 2017 година, дадена 
од страна на претставници на АД 

Водостопанство, подружница 
Брегалница Кочани.  

Забелешките дадени од страна 
на Советот во врска со припремите за 

реализација на планот за 

наводнување во писмена форма да 
бидат доставени до АД 

Водостопанство, подружница 
Брегалница Кочани.  
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II 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-752/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 2018 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност на Годишниот 
план за вработување за 2018 година, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2017 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.09-764/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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 14.03.2017 година ја 

донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За давање на Согласност на 

Годишниот план  за вработување 
за 2018 година 

 
Член 1 

Се дава согласност на на 
Годишниот план за вработување за 

2018 година за општина Чешиново-

Облешево, изготвен од 
Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-751/1                      Совет на 

23.03.2017 год.     Општина 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   
Влатко Анчов од с.Спанчево 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Влатко Анчов од с.Спанчево, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 14.03.2017 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.09-763/1        Општина Чешиново-Облешево 

23.03.2017 год.               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 2017 година 

(Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.11/2016), 

Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на 

ден 14.03.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на  Влатко Анчов од с.Спанчево 
 

Член 1 
 На Влатко Анчов  од с.Спанчево 

со ЕМБГ 3011975493000,  со 

постојано место на живеење во 
с.Спанчево ул. Илинденска бр.107, му 

се одобрува еднократна парична 
помош во за операција на крајници 

на неговата ќерка Анастасија Анчова, 

како помош за социјално загрозено 
семејство. 

Член 2 
Медицинскиот  центар каде ќе 

биде извршен оперативниот зафат, 
фактурата за болнички трошоци да ја 

достави до општина Чешиново-
Облешево. 

Општината во целост да ги 
покрие болничките трошоци. 

 
Член 3 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-750/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 
Барање за материјална помош 

 на Црковен одбор од с.Чифлик 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Барање за материјална 
помош на Црковен одбор од 

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

седницата одржана на ден 14.03.2017 
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.09-762/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               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 14.03.2017 

година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барање за 
материјална помош 

 на Црковен одбор од с.Чифлик 

 
Член 1 

Се усвојува Барањето за 
материјална помош на Црковен одбор 

од с.Чифлик за набавка на 
самоносечки кабел за струја во 

должина од 180 метри за приклучок 
на струја во трпезаријата во селските 

гробишта во с.Чифлик. 
 

Член 2 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-749/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина 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 избор на приоритетен 

проект за реализација 
„Реконструкција на училишна 

спортска сала со гардероби и 
санитарни јазли“на  ООУ „Страшо 

Пинџур“ Чешиново 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 
реализација „Реконструкција на 

училишна спортска сала со гардероби 
и санитарни јазли“на  ООУ „Страшо 

Пинџур“ Чешиново, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
14.03.2017 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.09-761/1        Општина Чешиново-Облешево 
23.03.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 
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 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 14.03.2017 

година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  избор на приоритетен проект 
за реализација „Реконструкција 

на училишна спортска сала со 
гардероби и санитарни јазли“на  

ООУ „Страшо Пинџур“ Чешиново 

 
Член 1 

Како приоритетен проект за 
реализација се избира проектот 

„Реконструкција на училишна 
спортска сала со гардероби и 

санитарни јазли“на  ООУ „Страшо 
Пинџур“ Чешиново. 

 
Член 2 

Општината да поднесе Барање 
за финансирање на проектот до 

Министерството за образование и 
наука. 

 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-748/1                      Совет на 
23.03.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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