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

 
Godina 13 broj 5 

^e{inovo-Oble{evo 
26.04.2017 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 

Март 2017 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи  од работа 

на пазарот во Облешево за месец 
Март 2017 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

18.04.2017 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.09-954/1        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 (Сл.весник на Р.М. 

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

одржана на ден 18.04.2017 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за остварени бруто приходи  од 

работа на пазарот во Облешево за 
месец Март 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација  за остварени бруто 

приходи  од работа на пазарот во 

Облешево за месец Март 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
II 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-943/1                      Совет на 
25.04.2017 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. 
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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 Март 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 Март 2017 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево го 

донесе на седницата одржана на ден 
18.04.2017 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.09-955/1        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 (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 18.04.2017 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 Март 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Март 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 

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

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-944/1                      Совет на 
25.04.2017 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  Љупчо 

Максимов од с.Облешево 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
еднократна финансиска помош на  

Љупчо Максимов од с.Облешево, што 
Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 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.09-958/1        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 18.04.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За еднократна финансиска помош 

на  Љупчо Максимов од 
с.Облешево 

 
Член 1 

 На Љупчо Максимов  од 
с.Облешево со ЕМБГ 2507990493000,  

со постојано место на живеење во 
с.Облешево ул. Григор Прличев бб, 

му се одобрува еднократна 

финансиска помош во висина од 
6.000,00 денари (шест илјади 

денари) како помош за лекување на 
неговиот две годишен син Тео 

Максимов, кој боледува од 

епилепсија . 
 

Член 2 
Средствата да се исплатат на 

сметка 210501672546993 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.08-945/1                      Совет на 

25.04.2017 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 

ФК „Сокол“ Соколарци 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Барање за материјална 

помош на ФК „Сокол“ Соколарци, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 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.09-953/1        Општина Чешиново-Облешево 
25.04.2017 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 18.04.2017 
година ја донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
За  усвојување на Барање за 

материјална помош 
 на ФК „Сокол“ Соколарци 

 
Член 1 

Се усвојува Барањето за 

материјална помош на ФК „Сокол“ 
Соколарци за изведување на 

градежни активности на теренот на 
игралиштето „Бослиново“ во 

с.Соколарци заради обезбедување на 
услови за натпреварување на ФК 

„Сокол“ во ОФЛ. 
Материјалната помош да биде 

во набавка на: 
-Мрежа за оградување од 300м 

-Столбчиња во висина од 2м – 
150 броја 

-Цемент (за зацврстување на 
столбовите) 10 вреќи 

-Трева (семе) 

 
 

 
 

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.08-942/1                      Совет на 
25.04.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

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 01.01-31.03.2017 година 

 
  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-

31.03.2017 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 

18.04.2017 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.09-951/1        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), 
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 18.04.2017 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 

01.01-31.03.2017 година 
 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за 
извршување на Одлуките донесени од 

Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-

31.03.2017 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.08-940/1                      Совет на 
25.04.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                      Тина Петрова 

 

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 
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за периодот 01.01-
31.03.2017 година 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Извештајот за 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2017 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
18.04.2017 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.09-952/1        Општина Чешиново-Облешево 

25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 

 Врз основа на член  21, став 1, 
точка 43 од Статутот на општина 
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Чешиново-Облешево (Службен 

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

општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 18.04.2017 

година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  усвојување на Извештајот за 
извршување на Буџетот на 

општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2017 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот 

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 

01.01-31.03.2017 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.08-941/1                      Совет на 
25.04.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 

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 

Годишниот Извештај за 
спроведување на Програмата за 

развој на Источниот плански 

регион 2015-2019, за 2016 година  
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај за 

спроведување на Програмата за 
развој на Источниот плански регион 

2015-2019, за 2016 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 18.04.2017 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.09-959/1        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), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 18.04.2017 година ја 

донесе следната: 
   

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај за спроведување на 
Програмата за развој на 

Источниот плански регион 2015-

2019, за 2016 година  
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Член 1 

Се усвојува Годишниот 
Извештај за спроведување на 

Програмата за развој на Источниот 
плански регион 2015-2019, за 2016 

година изготвен од страна на 
Раководителот на Центарот за Развој 

на Источниот плански регион. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-938/1                      Совет на 
25.04.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 

 
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 
Годишниот Извештај за 

работењето на Центарот за развој 
на Источен плански регион за 

2016 година и Годишниот 
финансиски извештај за работа 

на Центарот за 2016 година 
 

  1.Ја прогласувам Одлуката за 

усвојување на Годишниот Извештај за 
работењето на Центарот за развој на 

Источен плански регион за 2016 
година и Годишниот финансиски 

извештај за работа на Центарот за 
2016 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 18.04.2017 
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.09-950/1        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), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За усвојување на Годишниот 

Извештај за работењето на  
Центарот за развој на Источен 

плански регион за 2016 година и 
Годишниот финансиски извештај 

за работа на Центарот за 2016 
година 

 
Член 1 

Се усвојува писмениот Годишен 
Извештај за работењето на Центарот 

за развој на Источен плански регион 

за 2016 година и Годишниот 
финансиски извештај за работа на 

Центарот за 2016 година, изготвен од 
страна на Раководителот на Центарот 
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за развој на Источниот плански 

регион. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-939/1                      Совет на 
25.04.2017 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 трајно 

користење без надоместок на 
недвижен имот КП бр.3618/1, КО 

Кучичино, заведен во Имотен лист 
бр.3 за КО Кучичино на 

Македонска Православна Црква – 
Охридска Архиепископија, 

односно Православна 
Брегалничка епархија, црква 

Свети вмч. Трифун с.Кучичино 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
давање на трајно користење без 

надоместок на недвижен имот 

лоциран на КП бр.3618/1, КО 
Кучичино, заведен во Имотен лист 

бр.3 за КО Кучичино на име на 
општина Чешиново-Облешево,  на 

Македонска Православна Црква – 
Охридска Архиепископија, односно 

Православна Брегалничка епархија, 

црква Свети вмч. Трифун с.Кучичино, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 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.09-956/1        Општина Чешиново-Облешево 

25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
 Врз основа на член 21 од Законот 

за користење и располагање со 
стварите во државна сопственост и со 

стварите во општинска сопственост 
(службен весник на Република 

Македонија бр.78/2015, 106/2015 и 
153/2015), член 36, став 1 точка 10 

од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002) и 21, став 1, 

точка 32 и член 1207 став 1 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 18.04.2017 година ја 
донесе следната: 

  
О  Д  Л  У  К  А 

за давање на трајно користење 
без надоместок на недвижен имот 

КП бр.3618/1, КО Кучичино, 
заведен во Имотен лист бр.3 за 

КО Кучичино на Македонска 

Православна Црква – Охридска 
Архиепископија, односно 

Православна Брегалничка 
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епархија, црква Свети вмч. 

Трифун с.Кучичино 
 

Член 1 
Недвижниот имот лоциран на 

КП бр.3618/1 со површина од 561м2 
заведен во Имотен лист бр.3 за КО 

Кучичино на име на општина 
Чешиново-Облешево се дава на 

трајно користење без надоместок на 
Македонската Православна Црква – 

Охридска Архиепископија, односно 
Православна Брегалничка епархија, 

црква Свети вмч. Трифун с.Кучичино. 
  

Член 2 

Одлуката да биде основ за 
запишување во Јавната книга за 

запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-937/1                      Совет на 

25.04.2017 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 трајно користење без 
надоместок на недвижен имот на  

КП бр.1872/1, КО Уларци, 

заведен во Имотен лист бр.556 за 

КО Уларци, на име на општина 
Чешиново-Облешево, на 

Македонска Православна Црква – 
Охридска Архиепископија, 

односно Православна 
Брегалничка епархија, црква 

Свети вмч. Варвара с.Уларци 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за  
давање на трајно користење без 

надоместок на недвижен имот на  КП 
бр.1872/1, КО Уларци, заведен во 

Имотен лист бр.556 за КО Уларци, на 
име на општина Чешиново-Облешево, 

на Македонска Православна Црква – 

Охридска Архиепископија, односно 
Православна Брегалничка епархија, 

црква Свети вмч. Варвара с.Уларци, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 18.04.2017 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.09-957/1        Општина Чешиново-Облешево 
25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 

 Врз основа на член 21 од Законот 
за користење и располагање со 

стварите во државна сопственост и со 
стварите во општинска сопственост 

(службен весник на Република 
Македонија бр.78/2015, 106/2015 и 

153/2015), член 36, став 1 точка 10 

од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.5/2002) и 21, став 1, 
точка 32 и член 1207 став 1 од 
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Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево 

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

одржана на ден 18.04.2017 година ја 
донесе следната: 

  
 

О  Д  Л  У  К  А 
за давање на трајно користење 

без надоместок на недвижен имот 
на  КП бр.1872/1, КО Уларци, 

заведен во Имотен лист бр.556 за 
КО Уларци, на име на општина 

Чешиново-Облешево, на 

Македонска Православна Црква – 
Охридска Архиепископија, 

односно Православна 
Брегалничка епархија, црква 

Свети вмч. Варвара с.Уларци 
 

Член 1 
Недвижниот имот лоциран на 

КП бр.1872/1 со површина од 2457 м2 
заведен во Имотен лист бр.556 за КО 

Уларци на име на општина Чешиново-
Облешево се дава на трајно 

користење без надоместок на 
Македонската Православна Црква – 

Охридска Архиепископија, односно 

Православна Брегалничка епархија, 
црква Свети вмч. Варвара с.Уларци. 

  
Член 2 

Одлуката да биде основ за 
запишување во Јавната книга за 

запишување на правата на 
недвижностите. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното објавување во 

Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-932/1                      Совет на 
25.04.2017 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 отстапување на 
користење, управување и 

одржување на канализациониот 
систем во населено место 

Кучичино, на ЈПКД „Облешево“ 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

отстапување на користење, 
управување и одржување на 

канализациониот систем во населено 
место Кучичино, на ЈПКД „Облешево“, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 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.09-948/1        Општина Чешиново-Облешево 
25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 
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 Врз основа на член 36 став 1 

точка 10 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 18.04.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О Д Л У К А 
За отстапување на користење, 

управување и одржување на 
канализациониот систем во 

населено место Кучичино, на 
ЈПКД „Облешево“ 

 

Член 1 

Се отстапува на користење, 
управување и одржување на 

канализациониот систем во населено 
место Кучичино, на ЈПКД Облешево. 

 
Член 2 

Општината да изготви Записник 
за примопредавање на 

канализационата мрежа во кој 
Записник ќе се констатира опремата 

која се предава  на Јавното 
претпријатие. 

 
Член 3 

ЈПКД „Облешево се обврзува 

канализационата мрежа да ја 
одржува на начин кој ќе овозможи 

нејзино непречено функционирање. 
Цената за приклучок како и 

месечниот надоместок за одржување 
на канализационата мрежа се 

утврдени во ценовникот на Јавното 
Претпријатие за кој согласност има 

дадено Советот на општината. 
 

 
 

Член 4 

ЈПКД „Облешево“ се обврзува 
канализационата мрежа да ја користи 

и одржува како добар стопанственик. 
Трошоците за одржување на мрежата, 

отстранување на дефектите и 
останатите трошоци за одржување и 

непречено функционирање на 
канализационата мрежа паѓаат на 

товар на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 5 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-929/1                      Совет на 
25.04.2017 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 отстапување на 
користење, управување и 

одржување на канализациониот 
систем (крак-доградба) во 

населено место Облешево, на 

ЈПКД „Облешево“ 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
отстапување на користење, 

управување и одржување на 
канализациониот систем (крак-

доградба) во населено место 
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Облешево, на ЈПКД „Облешево“, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 18.04.2017 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.09-949/1        Општина Чешиново-Облешево 

25.04.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                    Костадин Личков 

 
Врз основа на член 36 став 1 

точка 10 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република Македонија бр.5/2002), 
Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на 
ден 18.04.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О Д Л У К А 

За отстапување на користење, 
управување и одржување на 

канализациониот систем (крак-
доградба) во населено место 

Облешево, на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
Се отстапува на користење, 

управување и одржување на 
канализациониот систем (крак-

доградба) во населено место 
Облешево, на ЈПКД Облешево и тоа: 

-Крак К4л во должина од 
256,59м 

-Крак К6д во должина од 924м 

-Крак К5д во должина од 
143,50м 

-Крак Маршал Тито во должина 
од 147,03м 

-Крак К9 во должина од 161,32м 

-Крак К10 во должина од 67,50м 
-Крак К11+К12 во должина од 

187,50м 
-Крак К13 во должина од 383 м 

Или вкупно крак-доградба во 
должина од 2270,44м. 

 
Член 2 

Општината да изготви Записник 
за примопредавање на 

канализационата мрежа во кој 
Записник ќе се констатира опремата 

која се предава  на Јавното 
претпријатие. 

 

Член 3 
ЈПКД „Облешево се обврзува 

канализационата мрежа да ја 
одржува на начин кој ќе овозможи 

нејзино непречено функционирање. 
Цената за приклучок како и 

месечниот надоместок за одржување 
на канализационата мрежа се 

утврдени во ценовникот на Јавното 
Претпријатие за кој согласност има 

дадено Советот на општината. 
 

Член 4 
ЈПКД „Облешево“ се обврзува 

канализационата мрежа да ја користи 

и одржува како добар стопанственик. 
Трошоците за одржување на мрежата, 

отстранување на дефектите и 
останатите трошоци за одржување и 

непречено функционирање на 
канализационата мрежа паѓаат на 

товар на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 5 
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.08-930/1                      Совет на 
25.04.2017 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 одобрување на 

Барање на Богатинов Стојанче 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
одобрување на Барање на Богатинов 

Стојанче, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 18.04.2017 

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.09-947/1        Општина Чешиново-Облешево 

25.04.2017 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 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 18.04.2017 

година ја донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  одобрување на Барање на 

Богатинов Стојанче 
 

Член 1 
На Богатинов Стојанче од Штип 

ул.Балканска бр.28  му се одобрува 
Барањето за одржување и косење и 

собирање на тревата од старото 
фудбалско игралиште во с.Чешиново, 

за свои потреби, во текот на 2017 

година 
За работите од став 1 на овој 

член Барателот да плати годишна 
закупнина од 5.000,00 денари (пет 

илјади денари). 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-927/1                      Совет на 

25.04.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                      Тина Петрова 
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