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

 
Godina 13 broj 11 

^e{inovo-Oble{evo 
18.10.2017 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 проширување на 

средствата на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2017 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
проширување на средствата на 

Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 09.10.2017 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.09-1651/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 Врз основа на член 36 став 1 
точка 2 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија) а во врска со 
член 34 од Законот за Буџетите 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.64/2005, 4/2008, 

103/2008,156/2009, 95/2010, 
180/2011, 171/2012), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на 09.10.2017 

година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За проширување на средствата на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година 

 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши 

проширување на средствата на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година на 
следниот начин: 

Потпрограма                                                            
Самофинансирање                 Дотации           Донации             Кредити 

Потставка  

 

Се зголемуваат приходите на следните потставки 
А00 Совет на општина 

742119 Други општи и тековни донации    

                             0              0                  104.750,00                 0 

 

И се распределуваат на следните расходни потставки 

Основно образование 
Патување во странство-хранарина (дневница)     

                             0              0                     24.000,00                 0 

Патување во странство-патни расходи    

                              0             0                      50.000,00                 0 

Патување во странство-сместување     

                              0           0                    30.750,00                0 

                              0           0                    104.750,00                0 
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Член 2 

 Со донесување на оваа Одлука, 
измените стануваат составен дел на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1641 /1                      Совет на 
17.10.2017 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 измена на 

распоредот на средствата на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена на распоредот на средствата 

на Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 09.10.2017 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.09-1652/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 36 став 1 

точка 2 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија) а во врска со 
член 34 од Законот за Буџетите 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.64/2005, 4/2008, 

103/2008,156/2009, 95/2010, 
180/2011, 171/2012), Советот на 

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на 09.10.2017 

година ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За измена на распоредот на 

средствата на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за 2017 

година 
 

Член 1 
 Со оваа Одлука се врши измена 

на распоредот на средствата на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година на 
следниот начин: 
Потпрограма                                                           Буџет        
Самофинан.                 Дотации           Донации             Кредити 
Потставка  
 
V 10 Детски градинки                        
401130 Основни плати-други вработени                      0                      
0                     -33.000,00                  0                    0      
402110 Основни придонеси за ПИО                             0                      
0                      -8.000,00                  0                     0 
423410 Прехранбени продукти и пијалоци                   0                      
0                   -148.959,00                  0                     0 
424210 Одржување на згради                                      0                      
0                    -25.000,00                   0                     0 
480160 Купување на опрема за греење и 
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            Климатизација    
                                 0     0    214.959,00             0                     0 

                               0    0         0                          0                      0   
 
 

Член 2 
 Со донесување на оваа Одлука, 
измените стануваат составен дел на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево 
за 2017 година. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот 

на нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1642 /1                      Совет на 
17.10.2017 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 

Извештајот за извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-
30.09.2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.09.2017 година, што Советот 

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

09.10.2017 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.09-1653/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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 09.10.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-30.09.2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот 
извршување на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-30.09.2017 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.08-1645 /1                      Совет на 
17.10.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 
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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 01.07-30.09.2017 година 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Одлуките донесени од 
Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.07-
30.09.2017 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

09.10.2017 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.09-1654/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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), 

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 09.10.2017 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 
01.07-30.09.2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-

Облешево за период 01.07-
30.09.2017 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.08-1644 /1                      Совет на 

17.10.2017 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 

Програмата за зимско одржување 
на локалните патни правци на 
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територија на општина Чешиново-

Облешево 2017/2018 
 

 1.Ја прогласувам Програмата за 
зимско одржување на локалните 

патни правци на територија на 
општина Чешиново-Облешево 

2017/2018, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 09.10.2017 
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.09-1655/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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 09.10.2017 

година ја донесе следната: 
 

ПРОГРАМА 
За зимско одржување на 

локалните патни правци  
на територија на општина 

Чешиново-Облешево 2017/2018 
 

 I.Заради непречено одвивање 
на сообраќајот на локалните патишта 

и улици во општина Чешиново-

Облешево во зимски услови, 
неопходно е донесување Програма за 

зимско одржување на локалните 
патни правци на територија на 

општината, за претстојниот зимски 

период 2017/2018 година. 
 Општина Чешиново-Облешево, 

во рамките на Програмата ги опфаќа 
следните локални патни правци чие 

одржување спаѓа во надлежност на 
општината: 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Уларци 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Чешиново 

 -Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Кучичино, с.Бурилчево 

-Локален патен правец 
с.Чешиново - Соколарци (Врбица) 

-Локален патен правец 

с.Жиганци до с.Новоселани и 
с.Лепопелци 

-Локален патен правец 
Чешиново-Спанчево 

-Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Чифлик 

-Локален пат од магистрален 
пат М5 до с.Теранци 

-Локален патен правец 
Облешево-Спанчево 

-Локален патен правец 
Облешево-Бања 

-Локален патен правец Уларци-
Чешиново 

-Улиците во самите населени 

места. 
Патниот правец Бања-

Спанчево-Соколарци-Жиганци е 
регионален пат и зимското 

одржување е под надлежност на 
Македонија пат. 

Алтернативниот патен правец 
Бурилчево-Кучичино-Теранци исто 

така е регионален патен правец и за 
негово зимско одржување се 

надлежни Македонија пат. 
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II.Поради обемноста на 

работите утврдени се патни правци 
со приоритет на чистење и тоа: 

    1.Патни правци со 
првостепен приоритет за чистење 

на снег: 
Локален патен правец Теранци-

М5  
Локален патен правец 

с.Чифлик-М5  
Локален патен правец  

Чешиново-М5 
Локален патен правец 

с.Кучичино и Бурилчево –М5  
Локален патен правец с. Уларци 

– М5 

 
2. Вторестепен приоритет се 

определува за патните  правци 
помеѓу населени места:  

Локален патен правец  
Спанчево – Облешево 

Локален патен правец  
Облешево – Бање 

Локален патен правец 
Чешиново – Соколарци 

 
Споменатите населени места ќе 

имаат прооден излез на 
магистралниот пат  преку правецот 

Жиганци-Тркање кој е под 

одржување на Македонија пат. Со  
тоа се смета дека на овие населени 

места им е овозможена основната  
патна  комуникација: 

 
3. Патни правци од 

третостепен приоритет кои ќе 
бидат чистени само во услови на 

подебели снежни покривки и 
блокираност од високи наноси: 

Локален патен правец Жиганци 
– Новоселани – Лепопелци 
 

III.Активностите кои ќе бидат 

превземани заради непречено, 
безбедно и нормално одвивање на 

сообраќајот се следните: 
-чистење на наноси од снег, 

земја, песок и сл. 
-посипување на патиштата и 

улиците со сол и песок заради 
спречување на појава од голомразица 

и сл. 
-поставување на еластична 

ограда (браници) на опасни кривини. 
Сите активности ќе бидат 

спроведени периодично - по потреба 
во зависност од временските услови. 

 

IV.Општина Чешиново-
Облешево ќе склучи Договор со ЈПКД 

„Облешево„ за зимско одржување. 
За оваа намена во Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево  се 
предвидени средства во износ од 

160.000,оо денари од кои за 
ангажирање на механизација за 

чистење на патиштата и улиците 
100.000,оо денари и 60.000,оо 

денари за обезбедување на сол, 
песок и сл. Средствата предвидени за 

зимско одржување можат да бидат 
зголемени доколку временските 

услови бидат неповолни и се јави 

дополнителна потреба за 
оспособување на патиштата за 

безбедно одвивање на сообраќајот на 
патиштата. Трошењето на средствата 

ќе биде во зависност од превземените 
активности. Плаќањето ќе се врши по 

ситуации. 
 

Бр.08-1643 /1                      Совет на 
17.10.2017 год.     Општина 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 усвојување на 
Локалната активна платформа за 

социјална инклузија на млади 
жени во општина Чешиново-

Облешево – ЛАПСИ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Локалната активна 
платформа за социјална инклузија на 

млади жени во општина Чешиново-
Облешево – ЛАПСИ, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

09.10.2017 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.09-1658/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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)  

Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на 

ден 09.10.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Локалната 

активна платформа за социјална 
инклузија на млади жени во 

општина Чешиново-Облешево – 
ЛАПСИ 

 
 Член 1 

Се усвојува Локалната активна 
платформа за социјална инклузија на 

млади жени во општина Чешиново-
Облешево – ЛАПСИ. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1647 /1                      Совет на 
17.10.2017 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 работата на 
пазарот во Облешево за месец 

Август и Септември 2017 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто-приходи од работата 
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на пазарот во Облешево за месец 

Август и Септември 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 09.10.2017 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.09-1659/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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 09.10.2017 година, 

донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за  остварени бруто-приходи од 

работата на пазарот во Облешево 
за месец Август и Септември 2017 

година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за остварени бруто-
приходи од работата на пазарот во 

Облешево за месец Август и 
Септември 2017 година, изготвена од 

страна на ЈПКД „Облешево“. 
 

II 

Во Заклучокот за усвојување на 
Информацијата за  остварени бруто-

приходи од работата на пазарот во 
Облешево за месец Август 2017 

година бр.08-1489/1 од 07.09.2017 

година, објавен во Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.9/17, зборот Август се заменува со 
зборот Јули. 

 
III 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1649 /1                      Совет на 

17.10.2017 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 
работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Август и Септември 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 Август и Септември 2017 

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

седницата одржана на ден 09.10.2017 
година. 
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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.09-1657/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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 09.10.2017 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 Август и Септември 2017 

година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за  извршени работи за 
одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Август и 

Септември 2017 година, изготвена од 
страна на ЈПКД „Облешево“. 

 
II 

Во Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за извршени работи 
за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Август 2017 година бр.08-

1490/1 од 07.09.2017 година, објавен 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.9/17, зборот 

Август се заменува со зборот Јули. 
 

III 
 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1650 /1                      Совет на 
17.10.2017 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 

 „Изработка на техничка 
документација за реконструкција, 

адаптација и изградба на 
Бањолошки центар во с.Бања“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на приоритетен проект за 
реализација „Изработка на техничка 

документација за реконструкција, 

адаптација и изградба на Бањолошки 
центар во с.Бања“, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

09.10.2017 година. 
 



Стр. 10 br.11                Службен гласник на општина Чешиново-Облешево                18.10.2017god. 

 

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

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.09-1656/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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)  
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 
ден 09.10.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За избор на приоритетен проект 
за реализација  „Изработка на 

техничка документација за 
реконструкција, адаптација и 

изградба на Бањолошки центар 
во с.Бања“ 

 
 Член 1 

Се избира приоритетен проект 
за реализација во општина 

Чешиново-Облешево и тоа: 
„Изработка на техничка 

документација за реконструкција, 
адаптација и изградба на Бањолошки 

центар во с.Бања“. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

 
Бр.08-1648 /1                      Совет на 
17.10.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 
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