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

 
Godina 13 broj 6 

^e{inovo-Oble{evo 
16.05.2017 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 еднократна 
финансиска помош на  Ванчо 

Златков од с.Теранци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Ванчо Златков од с.Теранци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.05.2017 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.09-1015/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.05.2017 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 08.05.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на  Ванчо Златков од с.Теранци 
 

Член 1 

 На Ванчо Златков  од с.Теранци 
со ЕМБГ 2110963493026,  со 

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

се одобрува еднократна финансиска 
помош во висина од 1.500,00 денари  

(илјада и петстотини денари) како 
помош за лекување.  

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка 300057021195023 

Комерцијална  банка. 
 

 

 



Стр. 2 br.6                  Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            16.05.2017god. 

 

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

Член 3 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1011/1                      Совет на 
09.05.2017 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  Евица 

Стојанова од с.Чешиново 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Евица Стојанова од с.Чешиново, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.05.2017 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.09-1014/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.05.2017 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 08.05.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на  Евица Стојанова од 

с.Чешиново 
 

Член 1 
 На Евица Стојанова  од 

с.Чешиново, и се одобрува 
еднократна финансиска помош во 

висина од 1.500,00 денари  (илјада и 
петстотини денари) како помош за 

учество на Републичката 
манифестација Вешта жена за 2017 

година која ќе се одржи во 
Лешочкиот манастир во Тетово.  

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 

сметка 240137102978719 Уни   банка. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1012/1                      Совет на 
09.05.2017 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 еднократна 
финансиска помош на  Бети 

Спасова од Виница 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Бети Спасова од Виница, што Советот 

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

08.05.2017 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.09-1016/1        Општина Чешиново-Облешево 

09.05.2017 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 08.05.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на  Бети Спасова од Виница 
 

Член 1 
 На Бети Спасова  од Виница, и 

се одобрува еднократна финансиска 
помош во висина од 5.000,00 денари  

(пет илјади денари) како помош за 
лекување на нејзината ќерка Хана, 

болна од леукемија 
 

Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка 200003138389790 Стопанска   

банка АД Скопје. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1013/1                      Совет на 
09.05.2017 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 во ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново за 2017 
година 
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1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на Согласност на Годишниот 

План за вработување во ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново за 2017 

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

седницата одржана на ден 08.05.2017 
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.09-1046/1        Општина Чешиново-Облешево 
25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член член 20-б 
точка 1 алинеа 3 од  Законот за 

вработени во јавниот сектор 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.27/2014, 199/2014 и 

27/2016) и 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 08.05.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За давање на Согласност на 

Годишниот План за вработување 

во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново 
за 2017 година 

Член 1 

Се дава Согласност на 

Годишниот План за вработување  во 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 

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.08-1041/1                      Совет на 

12.05.2017 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 
измените и дополнувањата 

(Ребалансот) на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 

2017 година 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на измените и 

дополнувањата (Ребалансот) на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.05.2017 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 
Бр.09-1045/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.05.2017 год.               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 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 08.05.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на измените и 

дополнувањата (Ребалансот) на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година 
 

Член 1 

Се усвојуваат измените и 
дополнувањата (Ребалансот) на 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година кои се 

составен дел 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.08-1040/1                      Совет на 
12.05.2017 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 Зоранчо Марков од с.Спанчево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 
усвојување на Барање за материјална 

помош на Зоранчо Марков од 
с.Спанчево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 08.05.2017 
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.09-1044/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.05.2017 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 08.05.2017 
година ја донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барање за 

материјална помош 
 на Зоранчо Марков од с.Спанчево 

 
Член 1 
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Се усвојува Барањето за 

материјална помош на Зоранчо 
Марков од с.Спанчево во набавка на 

30 вреќи цемент за поправка на 
потпорен ѕид. 

Комисија од општината да 
изврши увид на лице место за 

основаноста на Барањето. 
Количината на материјалната 

помош да зависи од Записникот на 
Комисијата по извршениот увид. 

 
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.08-1038/1                      Совет на 

12.05.2017 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 Црквата „Св.Цар Костадин и 

Царица Елена“ од с.Соколарци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката 
усвојување на Барање за материјална 

помош на Црквата „Св.Цар Костадин и 

Царица Елена“ од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.05.2017 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.09-1047/1        Општина Чешиново-Облешево 

12.05.2017 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 08.05.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Барање за 
материјална помош 

 на Црквата „Св.Цар Костадин и 
Царица Елена“ од с.Соколарци 

 
Член 1 

Се усвојува Барањето за 
материјална помош во градежни 

материјали на Црквата „Св.Цар 
Костадин и Царица Елена“ од 

с.Соколарци за реконструкција на 
фасада на источната и западната 

страна  и испуканите делови на 
фасадата на постоечките столбови. 

 

Член 2 
Средствата се обезбедени во 

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2017 година. 
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Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното објавување во 
Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1037/1                      Совет на 
12.05.2017 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  фудбалски 

клубови со седиште на територија 
на општината 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
фудбалски клубови со седиште на 

територија на општината, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 08.05.2017 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.09-1043/1        Општина Чешиново-Облешево 
25.04.2017 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 08.05.2017 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска помош 
на  фудбалски клубови со 

седиште на територија на 
општината 

 
Член 1 

 Се одобрува еднократана 
финансиска помош од по 4.000,00 

денари (четири илјади денари) на  
фудбалски клубови со седиште на 

територија на општината  и тоа на ФК 
„Чешиново“ Чешиново, ФК „Сокол“ 

Соколарци, ФК „Чешиново 2015“ 

Чешиново, ФК „Злетовка 2015“ 
Жиганци и ФК „Штрци“ Облешево за 

натпревари во Општинската лига 
Кочани. 

 
 

 
Член 2 

Средствата да се исплатат на 
сметка на: 

- За ФК „Чешиново“ Чешиново 

на Јоже Јефтимов, ЕМБГ 
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1810966493017, с/ка 

20000103065205 

- За ФК „Сокол“ Соколарци, 

ЕДБ 401396511002,  с/ка 

300050000116288 

- За ФК „Чешиново 2015“ на 

Митко Бојаџиев , ЕМБГ 

0303974493007, с/ка 

210500007428697 

- За ФК „Злетовка 2015“ 

Жиганци на Мики Ѓоргиев 

ЕМБГ 0904993493003, с/ка 

200002680755333 

- ЗА ФК „Штрци“ Облешево на 

Ѓоргиев Ванчо, ЕМБГ 

1507964493007, с/ка 

300057048250360 

  
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1039/1                      Совет на 
12.05.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
 СОДРЖИНА                         Стр. 

1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Ванчо Златков од с.Теранци.............1 

2.ОДЛУКА за еднократна 
финансиска помош на  Ванчо Златков 

од с.Теранци...................................1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Евица Стојанова од 

с.Чешиново....................................2 

4.ОДЛУКА за еднократна 

финансиска помош на  Евица 
Стојанова од с.Чешиново.................2 

5.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

еднократна финансиска помош на  
Бети Спасова од Виница..................3 

6.ОДЛУКА за еднократна 
финансиска помош на  Бети Спасова 

од Виница......................................3 
7.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за давање 
на Согласност на Годишниот План за 

вработување во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново за 2017 година................3 

8.ОДЛУКА за давање на 

Согласност на Годишниот План за 
вработување во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново за 2017 година................4 
9.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на измените и 

дополнувањата (Ребалансот) на 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2017 година................4 
10.ОДЛУКА за усвојување на 

измените и дополнувањата 
(Ребалансот) на Буџетот на општина 

Чешиново-Облешево за 2017 
година............................................5 

11.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на Барање за материјална 

помош на Зоранчо Марков од 
с.Спанчево.....................................5 

12.ОДЛУКА за  усвојување на 
Барање за материјална помош на 

Зоранчо Марков од с.Спанчево.........5 
13.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
усвојување на Барање за материјална 

помош на Црквата „Св.Цар Костадин 
и Царица Елена“ од с.Соколарци......6 
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14.ОДЛУКА за  усвојување на 

Барање за материјална помош  на 
Црквата „Св.Цар Костадин и Царица 

Елена“ од с.Соколарци....................6 
15.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  

фудбалски клубови со седиште на 
територија на општината.................7 

16.ОДЛУКА за еднократна 
финансиска помош на  фудбалски 

клубови со седиште на територија на 
општината......................................7 

17.СОДРЖИНА........................8 
 

 

Прилог: Ребаланс на Буџетот на 
општина Чешиново-Облешево за 2017 

година 


