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

 

Godina 12 broj 8 
^e{inovo-Oble{evo 

12.09.2016 godina 

Izleguva po 
potreba 

 
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 

Јуни и Јули 2016 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа 
на пазарот во Облешево за месец 

Јуни и Јули 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1515/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 31.08.2016 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 и Јули 2016 година 

 
I 

Се усвојува писмената 

Информација  за остварени бруто 

приходи од работа на пазарот во 
Облешево за месец Јуни и Јули 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.08-1505/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 

I
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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 
Јуни и Јули 2016 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 Јуни и Јули 2016 година, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1514/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 31.08.2016 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 и Јули 2016 година 

 

I 

Се усвојува писмената 
Информација  за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 

на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јуни и Јули 2016 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

II 

Бандерите кои се дадени на 

чување на приватно лице во 
Кучичино, со Записник да бидат 

земени и транспортирани во дворот 

на Јавното Претпријатие. 

 
III 

 Заклучокот влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1504/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 

Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

 

 
 

I
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

за  прогласување и објавување 

на Одлуката за еднократна 
финансиска помош на  Митко 

Николов од с.Теранци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  

Митко Николов од с.Теранци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2016 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.09-1522/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 2016 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска 

помош на  Митко Николов од 

с.Теранци  

 

Член 1 

 На Митко Николов  од 

с.Теранци со ЕМБГ 1710964493007,  
со постојано место на живеење во 

с.Теранци ул.Кемал Билалов бб, му 

се одобрува еднократна парична 

помош во висина од 1.500.00 денари 
(илјада и петстотини денари) како 

помош за подмирување на 

погребални трошоци за неговата 

мајка, сега покојна. 
 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на 210501643638173 
Тутунска банка. 

 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1511/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 Зоран Манчевски од 
с.Ракитец, општина Конче 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Зоран Манчевски од с.Ракитец, 
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општина Конче, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016 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.09-1519/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 2016 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Зоран Манчевски од 
с.Ракитец, општина Конче 

 

Член 1 

 На Зоран Манчевски  од 

с.Ракитец со ЕМБГ 2405982464010,  
со постојано место на живеење во 

с.Ракитец, му се одобрува 

еднократна парична помош во 

висина од 3.000.00 денари (три 

илјади денари) како помош за 

лекување (операција) 

 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на 270700039540156 Халк 

банка. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

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

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1508/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 Душко 
Манов од с.Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

еднократна финансиска помош на 
Душко Манов од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 година. 

2.Решението да се објави во 
Службен Гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

3.Решението влегува во сила 8 

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

општина Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1520/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 2016 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Душко Манов од 

с.Соколарци 

 
Член 1 

 На Душко Манов  од 

с.Соколарци со ЕМБГ 

2005961493012,  со постојано место 
на живеење во с.Соколарци, му се 

одобрува еднократна парична помош 

во висина од 5.000.00 денари (пет 

илјади денари) како помош за 
лекување. 

Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на 300057044582014 

Комерцијална банка. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 

 
Бр.08-1509/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 Блаже 

Донев од с.Соколарци 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на 

Блаже Донев од с.Соколарци, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 31.08.2016 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.09-1521/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 
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на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), и 
врз основа на Програмата за 

социјална заштита за 2016 година 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.14/2015), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За еднократна финансиска 

помош на Блаже Донев од 

с.Соколарци 
 

Член 1 

 На Блаже Донев од 

с.Соколарци му се одобрува 

еднократна парична помош во 
висина од 6.000.00 денари (шест 

илјади денари) како помош за 

санирање на штети настанати од 

пожар. 
Член 2 

Средствата да се уплатат на 

сметка  на Блаже Донев. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 

денот  на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново- Облешево. 
 
Бр.08-1510/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                               

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 4 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 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2016-31.03.2016 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2016-31.03.2016, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016 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.09-1517/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 31.08.2016 година ја 

донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско 
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работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2016-31.03.2016 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2016-31.03.2016 година 

изготвен од страна на ЈПКД 

„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.08-1512/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 4 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 

материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.01.2016-30.06.2016 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2016-30.06.2016, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
31.08.2016 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.09-1518/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 31.08.2016 година ја 
донесе следната: 

 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2016-30.06.2016 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 

на ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2016-30.06.2016 година 

изготвен од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 

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.08-1507/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 името 

„Облешево“ да се содржи во 

називот на Фудбалскиот клуб 

„Облешево-Штрци“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на согласност името 

„Облешево“ да се содржи во називот 

на Фудбалскиот клуб „Облешево-
Штрци“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

31.08.2016 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.09-1523/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на согласност името 

„Облешево“ да се содржи во 

називот на Фудбалскиот клуб 
„Облешево-Штрци“ 

 

Член 1 

Се дава согласност името 

Облешево да се содржи во називот 
на новоформираниот Фудбалскиот 

клуб „Облешево-Штрци“. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1513/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 
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користење, без надоместок, на 

Фудбалското игралиште во 

Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

давање на користење, без 

надоместок, на Фудбалското 
игралиште во Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1516/1        Општина Чешиново-Облешево 
09.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

За давање на користење, без 

надоместок, на Фудбалското 

игралиште во Облешево 

 
Член 1 

Фудбалското игралиште во 

Облешево со објект соблекувална 

(КП 5387 КО Облешево) се дава на 

користење, без надоместок, на 

Фудбалскиот клуб „Облешево-

Штрци“ од Облешево. 
Игралиштето се дава на 

користење за време од 5 години, со 

право на предвремено раскинување 

од страна на општината, доколку за 
тоа се јави оправдана причина. 

 

Член 2 

Условите под кои игралиштето 
се дава на користење, без 

надоместок, ќе бидат дефинирани во 

посебен договор склучен помеѓу 

Градоначалникот и сопственикот на 
Фудбалскиот клуб „Облешево-

Штрци“. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1506/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 4 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 именување на 
членови на Училишниот Одбор на 

Основното Училиште “Климент 

Охридски“ Облешево 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на 

Училишниот Одбор на Основното 
Училиште “Климент Охридски“ 

Облешево, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 
31.08.2016 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.09-1546/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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.3/2005), и врз основа на член 124 

од Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 

Македонија бр.103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 6/2012, 

18/2011, 42/2011, 51/2011, 

100/2012, 24/2013, 41/2014, 

116/2014, 135/2014, 10/2015, 
98/2015, 145/2015 и 30/2016), 

Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 

Училишниот Одбор на Основното 

Училиште “Климент Охридски“ 

Облешево 

 
Член 1 

За член на училишниот одбор 

на ОУ „Климент Охридски“ Облешево 

повторно се именуваат Николина 
Величкова од с.Облешево и Горанчо 

Трајанов од с.Чифлик, поради истек 

на мандатот за кој претходно беа 

именувани. 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1536/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 утврдување на 

ценовник за корстење на 

фудбалското игралиште во 
с.Чешиново 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на ценовник за 

корстење на фудбалското игралиште 
во с.Чешиново, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

31.08.2016 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.09-1545/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на ценовник за 

корстење на фудбалското 
игралиште во с.Чешиново 

 

Член 1 

За користење на услугите на 
фудбалското игралиште во Чешиново 

се утврдува ценовник и тоа: 

- 500 денари / час за аматери 

(само игралиште без 

соблекувална, без бележење и 

без рефлектори) 

- 1500 денари од натпревар за 

клубови (само игралиште, без 

соблекувална, без бележење и 

без рефлектори) 

- 1500 денари од натпревар за 

сениори ( само игралиште, без 

соблекувална, без бележење и 

без рефлектори) 

- 3000 денари за натпревар за 

екипи од трета лига 

(игралиште и соблекувална) 

- 6000 денари за натпревар за 

екипи од поголем ранг или 

бараж натпревар (со вклучено 

бележено игралиште, 

соблекувални и рефлектори) 

- 5000 денари месечна тарифа за 

клуб за трениг на деца. 

- За натпреварите од општинска 

лига не се наплатува одобрено 

е користење и на соблекувална 

(без бележење и без 

рефлектори) 

 

Член 2 
Средствата пред секој 

натпревар ќе се уплаќаат на сметка 

на ЈПКД „Облешево“. 

ЈПКД „Облешево“ ќе доставува 
периодични извештаи до општината 

во врска со приходите од став 1 од 

овој член. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1537/1                      Совет на 
12 .09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 финансиска 

конструкција за организација на 
прославата на празнаикот на 

општината 21ви Септември 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
финансиска конструкција за 

организација на прославата на 

празнаикот на општината 21ви 

Септември, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

31.08.2016 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.09-1544/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

за финансиска конструкција за 

организација на прославата на 

празнаикот на општината 21ви 
Септември 

 

Член 1 

Се одобруват 300.000,00 
денари ( триста илјади денари) за 

организација на прославата на 

празникот на општината 21ви 

Септември. 
Средствата да бидат наменети 

за: културно уметничка програма,  

покривање на трошоци за настап на 

фолклорните друштва од 

“Истибањско здравоживо“, 
покривање на трошоци за уредување 

на просторот-бината каде ќе се 

одржи културно-уметничката 

програма, покривање на трошоци за 
свечен коктел, покривање на 

трошоци за награди за дечињата 

наградени на литературниот конкурс 

и други непредвидени трошоци. 
Средствата се предвидени во 

Буџетот 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.08-1535/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 

информацијата во врска со 
пуштањето во употреба на 

водоводите во Чешиново и 

Чифлик 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на информацијата во 

врска со пуштањето во употреба на 

водоводите во Чешиново и Чифлик, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1543/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на информацијата 

во врска со пуштањето во 

употреба на водоводите во 
Чешиново и Чифлик 

 

Член 1 

Се усвојува Информацијата во 
врска со пуштањето во употреба на 

водоводите во Чешиново и Чифлик. 

 

Член 2 
Да се ангажира надворешно 

лице – хидроинжинер кој ќе даде 

писмен Наод и Мислење во врска со 

пуштањето во употреба на 

водоводите од член 1 на оваа 
Одлука. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1534/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  
приоритетен проект за 

реализација „Изградба на 
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атмосферска канализација во 

населените места Облешево, 

Чифлик, Чешиново и Уларци“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

приоритетен проект за реализација 

„Изградба на атмосферска 
канализација во населените места 

Облешево, Чифлик, Чешиново и 

Уларци“, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

31.08.2016 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.09-1542/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За приоритетен проект за 

реализација „Изградба на 
атмосферска канализација во 

населените места Облешево, 

Чифлик, Чешиново и Уларци“ 

 

Член 1 

Се утврдува приоритетен 

проект за реализација „Изградба на 
атмосферска канализација во 

населените места Облешево, 

Чифлик, Чешиново и Уларци“. 

 
Член 2 

 Во зависност од средствата 

реализацијата на проектот може да 

се одвива во фази за што Советот ќе 
донесе посебна Одлука. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1533/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 материјална 

помош во набавка на градежен 

материјал за Месна Заедница 

„Гоце Делчев“ Спанчево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

материјална помош во набавка на 

градежен материјал за Месна 

Заедница „Гоце Делчев“ Спанчево, 
што Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1541/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 
За материјална помош во 

набавка на градежен материјал 

за Месна Заедница „Гоце 

Делчев“ Спанчево 
 

Член 1 

Се одобрува материјална 

помош на Месна Заедница „Гоце 
Делчев“с.Спанчево, во набавка на 

градежен материјал за покривање на 

хортикултурното уредување (мини 

плоштад) во селото. 

 
Член 2 

 Набавката да се изврши врз 

основа на претходно изготвена 

Предмер-Пресметка. 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1532/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

 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 31.08.2016 година ја донесе 
следната: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на користење на 
салата во Домот во с.Чешиново, 

на Месна Заедница Чешиново, 

без надоместок 

 
Член 1 

Да се склучи Договор со Месна 

Заедница Чешиново, за издавање на 

користење на салата во Домот во 
с.Чешиново, без надоместок. 

 

Член 2 

 Условите под кои салата ќе 

биде дадена на користење на Месна 
Заедница Чешиново подетално ќе 

бидат опишани во самиот Договор. 
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Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1529/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  издавање на 

користење на салата во Домот во 
с.Чешиново, на Месна Заедница 

Чешиново, без надоместок 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
издавање на користење на салата во 

Домот во с.Чешиново, на Месна 

Заедница Чешиново, без надоместок, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1538/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 
следната: 

  

О  Д  Л  У  К  А 

За издавање на користење на 
салата во Домот во с.Чешиново, 

на Месна Заедница Чешиново, 

без надоместок 

 

Член 1 
Да се склучи Договор со Месна 

Заедница Чешиново, за издавање на 

користење на салата во Домот во 

с.Чешиново, без надоместок. 
 

Член 2 

 Условите под кои салата ќе 

биде дадена на користење на Месна 
Заедница Чешиново подетално ќе 

бидат опишани во самиот Договор. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1761/1                      Совет на 
09.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  

утврдување на надоместок за 
водење на евиденција на 

движење на животните преку 

сточниот пазар во Облешево во 

системот на АХВ 
  

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

утврдување на надоместок за 

водење на евиденција на движење 

на животните преку сточниот пазар 
во Облешево во системот на АХВ, 

што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 31.08.2016 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.09-1539/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 43 од Статутот 
на општина Чешиново-Облешево 

(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.6/2015), а 

во согласност со Законот за 

идентификација и регистрација на 

животните (Службен весник на 

Република Македонија бр.95/12), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево  на седницата одржана на 

ден 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За утврдување на надоместок за 

водење на евиденција на 
движење на животните преку 

сточниот пазар во Облешево во 

системот на АХВ 

 
Член 1 

Се утврдува надоместок од 

20,00 денари (дваесет денари) за 

водење на евиденција на движење 

на животните, преку сточниот пазар 
во Облешево, во системот на АХВ. 

 

Член 2 

 Средствата се уплаќаат на 
сметка на ЈПКД „Облешево“. 

 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1530/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

                                              

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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  
спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање 

под закуп на деловен простор 

сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во 

с.Чешиново 

 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
спроведување на постапка за јавно 

наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на 

општина Чешиново-Облешево во 
с.Чешиново, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 

31.08.2016 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.09-1540/1        Општина Чешиново-Облешево 
12.09.2016 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 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 31.08.2016 година ја донесе 

следната: 

  

 

О  Д  Л  У  К  А 

За спроведување на постапка за 

јавно наддавање за издавање 
под закуп на деловен простор 

сопственост на општина 

Чешиново-Облешево во 

с.Чешиново 
 

Член 1 

Да се спроведе постапка за 

јавно наддавање за издавање под 
закуп на деловен простор 

сопственост на општина Чешиново-

Облешево во с.Чешиново (дел од 

објект Дом на културата во 
с.Чешиново). 

 

Член 2 

 Комисијата за лицитација да ги 

утврди условите под кои објектот ќе 
биде издаден под закуп и да ја 

спроведе целата постапка околу 

издавање на објектот. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 

 
Бр.08-1531/1                      Совет на 
12.09.2016 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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