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

 
Godina 13 broj 10 

^e{inovo-Oble{evo 
19.09.2017 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 

Годишната Програма за работа на  
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 

за учебната 2017/2018 година  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за  
усвојување на Годишната Програма 

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“ 

Соколарци за учебната 2017/2018 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 11.09.2017 

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.09-1556/1        Општина Чешиново-Облешево 

18.09.2017 год.               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, 
116/2014, 10/2015, 98/2015, 

145/2015, 30/2016, 127/16 и 67/17), 
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 11.09.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 
Програма за работа на  

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци 
за учебната 2017/2018 година  

 
Член 1 

Се усвојува Годишната 
Програма за работа на ООУ „Страшо 

Пинџур“ Соколарци за учебната 
2017/2018 година. 

 
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.08-1550 /1                      Совет на 
07.09.2017 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 
Годишната Програма за работа на  

ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2017/2018 

година  

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за  

усвојување на Годишната Програма 
за работа на ООУ „Климент Охридски“ 

Облешево за учебната 2017/2018 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 11.09.2017 

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.09-1555/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2017 год.               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, 
116/2014, 10/2015, 98/2015, 

145/2015, 30/2016, 127/16 и 67/17), 
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 11.09.2017 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Годишната 
Програма за работа на  

ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево за учебната 2017/2018 

година  
 

Член 1 
Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ООУ „Климент 
Охридски“ Облешево за учебната 

2017/2018 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.08-1549/1                      Совет на 
18.09.2017 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 
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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 
Годишниот извештај за работа на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2016/2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот извештај за 
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за воспитната 2016/2017 

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

седницата одржана на ден 11.09.2017 
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.09-1554/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2017 год.               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,  44/2014, 144/2014, 

10/2015, 25/2015, 150/2015, 
192/2015 и 27/2016), 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 11.09.2017 
година ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за усвојување на Годишниот 
извештај за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2016/2017 година 

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот извештај 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за воспитната 2016/2017 

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.08-1548/1                      Совет на 
18.09.2017 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 
Годишната Програма за работа на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2017/2018 година 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на  Годишната Програма 
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за воспитната 2017/2018 
година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 11.09.2017 

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.09-1553/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2017 год.               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, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015 и 

27/2016), 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 29 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 11.09.2017 

година ја донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за усвојување на Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 
воспитната 2017/2018 година 

 
Член 1 

Се усвојува Годишната 

Програма за работа на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната 

2017/2018 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.08-1547/1                      Совет на 

18.09.2017 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 за згрижување на 
поголем број на деца во 

воспитните групи од бројот на 
деца утврден со Закон 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на Согласност за згрижување 
на поголем број на деца во 

воспитните групи од бројот на деца 

утврден со Закон, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
11.09.2017 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.09-1552/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа член 64 точка 5 од 

Законот за заштта на децата 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 23/2013, 12/2014, 

44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 
150/2015, 192/2015 и  27/2016), 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 11.09.2017 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на Согласност за 
згрижување на поголем број на 

деца во воспитните групи од 
бројот на деца утврден со Закон 

 
Член 1 

Се дава согласност на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за згрижување 

на  поголем број на деца во 
воспитните групи од бројот на деца 

утврден со Закон. 
 

Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1546/1                      Совет на 
18.09.2017 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 

Правилникот за составот и 
начинот на работа на Комисијата 

и критериумите за прием на деца 
во ЈОУДГ „Ѕвездички“ Чешиново 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Правилникот за 
составот и начинот на работа на 

Комисијата и критериумите за прием 
на деца во ЈОУДГ „Ѕвездички“ 

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

седницата одржана на ден 11.09.2017 
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.09-1551/1        Општина Чешиново-Облешево 
18.09.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 
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Врз основа на член 60 точка 3 

од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2013, 12/2014, 
44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 

150/2015, 192/2015 и 27/2016), 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 глчасник на 
општина Чешиново-Облешево 

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

одржана на ден 11.09.2017 година ја 

донесе следната:  
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Правилникот за 

составот и начинот на работа на 
Комисијата и критериумите за 

прием на деца во ЈОУДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново 

 
Член 1 

Се усвојува Правилникот за 
составот и начинот на работа на 

Комисијата и критериумите за прием 
на деца во ЈОУДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1545/1                      Совет на 

18.09.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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