
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
                НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

 

Година 18 број 5 
Чешиново-Облешево 

28.04.2022 година 
Излегува по 

потреба 
 

 

 

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  утврдување на приоритетен 

проект и сопствено учество во реализација 
на проектот “Изградба на пречистителна 

станица на фекална канализација во 
с.Чифлик I Фаза„ во врска со Јавниот 

повик за прибирање на предлог-проекти за 
развој на подрачја со специфични 
развојни потреби за 2022 година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за  
утврдување на приоритетен проект и 
сопствено учество во реализација на проектот 
“Изградба на пречистителна станица на 
фекална канализација во с.Чифлик I Фаза„ во 
врска со Јавниот повик за прибирање на 
предлог-проекти за развој на подрачја со 
специфични развојни потреби за 2022 година , 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-881/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 

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 
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден 
20.04.2022 година ја донесе следната: 
  

ОДЛУКА 
За  утврдување на приоритетен проект и 

сопствено учество во реализација на 
проектот “Изградба на пречистителна 
станица на фекална канализација во 

с.Чифлик I Фаза„ во врска со Јавниот повик 
за прибирање на предлог-проекти за развој 

на подрачја со специфични развојни 
потреби за 2022 година 

 
Член 1 

 Како приоритетен проект за аплицирање 
на Јавниот повик за прибирање на Предлог - 
Проекти за развој на подрачја со специфични 
развојни потреби за 2022 година,  се избира 
проектот „Изградба на пречистителна станица 
на фекална канализација во с.Чифлик I Фаза„. 
 

Член 2 
 Општината финансиски ќе  учествува  со 
10% сопствени средства, од вкупниот буџет, во 
реализација на проектот. 
 Средствата се обезбедени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 2022 
година. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-811/1                                     Совет на 
20.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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  утврдување на приоритетен 

проект и сопствено учество во реализација 
на проектот “Изградба на пречистителна 

станица на фекална канализација во 
с.Чифлик II Фаза„ во врска со Јавниот 

повик за прибирање на предлог-проекти за 
развој на села за 2022 година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
утврдување на приоритетен проект и 
сопствено учество во реализација на проектот 
“Изградба на пречистителна станица на 
фекална канализација во с.Чифлик II Фаза„ во 
врска со Јавниот повик за прибирање на 
предлог-проекти за развој на села за 2022 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-867/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 бр.7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево  на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година ја донесе следната: 
  

ОДЛУКА 
За  утврдување на приоритетен проект и 

сопствено учество во реализација на 
проектот “Изградба на пречистителна 
станица на фекална канализација во 

с.Чифлик II Фаза„ во врска со Јавниот повик 
за прибирање на предлог-проекти за развој 

на села за 2022 година 
 

Член 1 
 Како приоритетен проект за аплицирање 
на Јавниот повик за прибирање на Предлог - 
Проекти за развој на села за 2022 година,  се 
избира проектот „Изградба на пречистителна 
станица на фекална канализација во с.Чифлик 
II Фаза„. 

Член 2 
 Општината финансиски ќе  учествува  со 
10% сопствени средства, од вкупниот буџет, во 
реализација на проектот. 
 Средствата се обезбедени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 2022 
година. 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-812/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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  
Заклучокот за усвојување на  

Информацијата за извршени работи за 
одржување на јавното осветлување на 

територија на општина Чешиново-Облешево 
за месец Март 2022 година 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

 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 2022 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 
20.04.2022 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.09-865/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година, 
донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата  

за  усвојување на  Информацијата за 
извршени работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец Март 2022 

година 
 
I 

 Се усвојува писмената Информација за 
извршени работи за одржување на јавното 
осветлување на територија на општина 
Чешиново-Облешево за месец Март 2022 
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.08-846/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 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  

Заклучокот за усвојување на  
Информацијата за  остварени бруто 

приходи од работа на пазарот за месец Март 
2022 година 

 
 1.Го прогласувам Заклучокот за 
усвојување на  Информацијата за остварени 
бруто приходи од работа на пазарот за месец 
Март 2022 година, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 20.04.2022 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.09-866/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 

од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година, 
донесе: 
 

З  А  К  Л  У  Ч  О  К 
За усвојување на Информацијата  

за  остварени бруто приходи од работа на 
пазарот за месец Март 2022 година 

 
I 

 Се усвојува писмената Информација за 
остварени бруто приходи од работа на пазарот 
за месец Март 2022 година, изготвена од 
страна на ЈПКД „Облешево“. 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

II 
 Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот) 
ден од денот на објавување во „Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево“. 
 
Бр.08-915/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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 Финансискиот 
Извештај за Локалните избори 2021 на 

Либерално Демократската Партија 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
прогласување и објавување на Одлуката за  
усвојување на Финансискиот Извештај за 
Локалните избори 2021 на Либерално 
Демократската Партија, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-868/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 и бр.7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година ја донесе следната: 
   

О Д Л У К А 
За  усвојување на Финансискиот Извештај 
за Локалните избори 2021 на Либерално 

Демократската Партија 
 

Член 1 
Се усвојува писмениот Финансиски 

Извештај за Локалните избори 2021 година на 

Либерално Демократската Партија. 

Член 2 
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден 

од денот на донесувањето и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево.        

   
Бр.08-845/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за  усвојување на Извештајот за  

извршување на Буџетот на општина 
Чешиново-Облешево за периодот 01.01-

31.03.2022 година 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за  извршување на 
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за 
периодот 01.01-31.03.2022 година, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-869/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

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 и бр.7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на Извештајот за  
извршување на Буџетот на  

општина Чешиново-Облешево за периодот 
01.01-31.03.2022 година 

 
Член 1 

 Се усвојува Извештајот за извршување 
на Буџетот на општина Чешиново-Облешево 
за периодот 01.01-31.03.2022 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.08-853/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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  утврдување на приоритетен 

проект и сопствено учество во реализација 
на проектот “Заштита на животната 
средина преку изградба на фекална 

канализација во с.Соколарци – II  фаза“ 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
утврдување на приоритетен проект и 
сопствено учество во реализација на проектот 
“Заштита на животната средина преку 

изградба на фекална канализација во 
с.Соколарци – II  фаза“, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-870/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден 
20.04.2022 година ја донесе следната: 
  

ОДЛУКА 
За  утврдување на приоритетен проект и 

сопствено учество во реализација на 
проектот “Заштита на животната средина 

преку изградба на фекална канализација во 
с.Соколарци – II  фаза“ 

 
Член 1 

 Како приоритетен проект за аплицирање 
на Јавниот повик за прибирање на Предлог - 
Проекти за ррегионален развој за 2022 година,  
се избира проектот “Заштита на животната 
средина преку изградба на фекална 
канализација во с.Соколарци – II  фаза“ 
 

Член 2 
 Општината финансиски ќе  учествува  со 
10% сопствени средства, од вкупниот буџет, во 
реализација на проектот. 
 Средствата се обезбедени во Буџетот 
на општина Чешиново-Облешево за 2022 
година. 
 

Член 3 
 Одлуката влегува во сила со денот на  
нејзиното донесување и истата ќе се објави во 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-854/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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  спроведување на постапка за 
јавно наддавање за издавање под закуп на 
деловен простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село Соколарци 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
спроведување на постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на деловен 
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во село Соколарци, што Советот 
на општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-871/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 67 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), член 21, 
став 1, точка 43 а во врска со член 107, став 1 
од Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и 7/2019), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 20.04.2022 година ја донесе 
следната: 
 
 

ОДЛУКА 
За спроведување на постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на 

деловен простор сопственост на општина 
Чешиново-Облешево во село Соколарци 

 
Член 1 

Да се спроведе постапка за јавно 
наддавање за издавање под закуп на деловен 
простор , сопственост на општина Чешиново-
Облешево во село Соколарци, Објект 
продавница во с.Соколарци , евидентиран во 
Имотен лист бр. 1392 КО Соколарци и тоа:  

КП бр.5764, адреса ул„Ј.Митков“ зграда 
1, намена на зграда Б1-1 влез 1, кат ПР, 
намена  ДП со површина од 49м2,  

КП бр.5764, адреса ул„Ј.Митков“ зграда 
1, намена на зграда Б1-1 влез 2, кат ПР, 
намена  ДП со површина од 45м2,.  

КП бр.5764, адреса ул„Ј.Митков“ зграда 
1, намена на зграда Б1-1 влез 3, кат ПР, 
намена  ДП со површина од 32м2,.  
 

Висината на вкупната почетна цена на 
закупнината на јавното надавање да изнесува 
0,5% од проценетата вкупна вредност за 
месечна закупнина на деловниот простор. 
 

Член 2 
Објектите да се издадат за период од 

5(пет) години.  
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување и истата да се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-855/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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: 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката за  отстапување на трајно 

користење на ситен инвентар (алати и 
машини) на ЈПКД „Облешево“ 

 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
отстапување на трајно користење на 
ситен инвентар (алати и машини) на ЈПКД 
„Облешево“, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 
година.       

 2.Одлуката 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.09-872/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година  ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За отстапување на трајно користење на 

ситен инвентар (алати и машини) на  
ЈПКД „Облешево“ 

 
Член 1 

Се отстапува на трајно користење на 
ЈПКД „Облешево“ ситен инвентар (алати и 
машини): 

1.Ударен чекан - 1 број 
2.Брусалица 1 број 
3.Бургија дин 338ЏЦЦ-Г - 1 број  
4.Бургија за бетон сдс 12 *210 -1 број 
5.Маска фотогреј инцо – 1 број 
6.Магнети – 1 број 

 
Член 2 

Инвентарот (алати и машни) наведен во 
член 1 на оваа Одлука  да се внесе во Пиписна 
листа на Јавното Претпријатие. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-856/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на Одлуката 
за  усвојување на Извештајот за финансиско 

– материјално работење 
на ЈПКД „Облешево“ за период 01.01.2022 

до 31.03.2022 година 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за финансиско – 
материјално работење на ЈПКД „Облешево“ за 
период 01.01.2022 до 31.03.2022 година, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-873/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 36, став 1, точка 9 од 

Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр.5/2002), 
член 21, став 1, точка 31 од Статутот на 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година  ја донесе следната: 

 
 
                О Д Л У К А 

За усвојување на Извештајот за 
финансиско – материјално работење 

на ЈПКД „Облешево“ за период 01.01.2022 
до 31.03.2022 година 

 
Член 1 

Се усвојува Извештајот за финансиско 
– материјално работење на ЈПКД „Облешево“ 
за период 01.01.2022 до 31.03.2022 година, 
бр.01-158/1 од 18.04.2022 година, изготвен од 
страна на директорот ЈПКД „Облешево“. 

                                
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а истата ќе се објави 
во Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-857/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
Врз основа на член 50, став 1, точка 9 

од Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе: 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за  прогласување и објавување на 

Одлуката за  усвојување на Извештајот за 
реализација на Одлуки донесени од 

Советот на општина Чешиново-Облешево 
за период 01.01.-31.03.2022 година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Извештајот за реализација на 
Одлуки донесени од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 01.01.-
31.03.2022 година, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-874/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година  ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Извештајот за реализација 
на Одлуки донесени од Советот на општина 

Чешиново-Облешево за период 01.01.-
31.03.2022 година 

 
Член 1 

Се усвојува Извештајот за реализација 
на Одлуки донесени од Советот на општина 
Чешиново-Облешево за период 01.01.- 
31.03.2022 година. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-858/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
 
Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од 

Законот за локална самоуправа („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.5/2002), 
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО 

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 активностите на ЈПКД 

„Облешево“ за 2021 година 
 

 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Годишниот Извештај за 
активностите на ЈПКД „Облешево“ за 2021 
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-875/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
 
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 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година  ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Годишниот Извештај за 

активностите на ЈПКД „Облешево“ за 2021 
година 

 
Член 1 

Се усвојува Годишниот Извештај за 
активностите на ЈПКД „Облешево“ за 2021 
година, изготвен од страна на директорот на 
ЈПКД „Облешево“ 

 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-859/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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 Програмата за одржување 

на паркови и зеленило и спортско – 
рекреативни површини во 2022 година 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
усвојување на Програмата за одржување на 
паркови и зеленило и спортско – рекреативни 
површини во 2022 година, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-876/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 16 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година  ја донесе следната: 
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О Д Л У К А 
За усвојување на Програмата за 

одржување на паркови и зеленило и 
спортско – рекреативни површини во 2022 

година 
 

Член 1 
Се усвојува Програмата за одржување 

на паркови и зеленило и спортско – 
рекреативни површини во 2022 година, 
изготвена од страна на директорот на ЈПКД 
„Облешево. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а истата ќе се објави 
во Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-860/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
 
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  разрешување и именување на 
член на Управниот одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник на 
основачот 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Управниот одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставник на основачот, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-877/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
 
Врз основа на член 114, став 13 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” број 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен 
весник на Република Северна Македонија“ број 
104/19, 146/19, 275/19, 311/2020 и 294/2021), 
член 36, став 1, точка 5 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1, точка 
28 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и 7/2019), 
Советот на општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 20.04.2022 година ја 
донесе следната: 
 
 

О Д Л У К А 
За разрешување и именување на член на 
Управниот одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник на основачот 
 

Член 1 
Филип Стојанов од с.Спанчево се 

разрешува од член на УО на 
ЈОУДДГ„Ѕвездички“ Чешиново како 
претставник на основачот, на негово барање. 

Александра Богданова од с.Облешево 
се именува за член на УО на 
ЈОУДДГ„Ѕвездички“ Чешиново, претставник на 
основачот. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-801/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 
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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  разрешување и именување на 
член на Управниот одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник на 
совет на родители 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за 
разрешување и именување на член на 
Управниот одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставник на совет на родители, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-878/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 114, став 17 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” број 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 
311/2020 и 294/2021), член 36, став 1, точка 5 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр.5/2002), 
член 21, став 1, точка 28 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година ја донесе следната: 
 
 
 

О Д Л У К А 
За разрешување и именување на член на 
Управниот одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник на совет на 
родители 

 
Член 1 

Викторија Костадинова од с.Спанчево се 
разрешува од член на УО на 
ЈОУДДГ„Ѕвездички“ Чешиново како 
претставник на совет на родители, на нејзино  
барање. 

Дарко Стојанов од Кочани, со 
претстојувалиште во с.Чешиново се именува за 
член на УО на ЈОУДДГ„Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник на совет на родители. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот на 

нејзиното донесување, а истата ќе се објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-862/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 
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   именување на член на Управниот одбор 

на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник на министерството 

 
 1.Ја  прогласувам Одлуката за  
именување на член на Управниот одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, претставник на 
министерството, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 20.04.2022 година.       

 2.Одлуката 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.09-879/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
Врз основа на член 114, став 18 од 

Законот за заштита на децата („Службен 
весник на Република Македонија” број 23/13, 
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 
192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и 
„Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 104/19, 146/19, 275/19, 
311/2020 и 294/2021), член 36, став 1, точка 5 
од Законот за локална самоуправа (Службен 
весник на Република Македонија бр.5/2002), 
член 21, став 1, точка 28 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр.6/2015 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана 
на ден 20.04.2022 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За именување на член на Управниот одбор 

на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник на министерството 

 
Член 1 

По предлог на Министерот за труд и 
социјална политика, Данка Станкова од 
Спанчево се именува за член на УО на 
ЈОУДДГ„Ѕвездички“ Чешиново, претставник 
на Министерството. 

 
Член 2 

Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а истата ќе се објави 
во Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево 
 
Бр.08-863/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 

 

 

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 

Заклучокот за барање на мислење за 
спроведување на постапка за оттуѓување на 

бањолошки центар во с.Бања 
 

 1.Го  прогласувам Заклучокот за барање 
на мислење за спроведување на постапка за 
оттуѓување на бањолошки центар во с.Бања , 
што Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 
20.04.2022 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.09-880/1                   Општина Чешиново-Облешево 
27.04.2022 год.                            Градоначалник 
  Облешево                                 Далибор Ангелов 

 
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 и 7/2019), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата одржана на 
ден 20.04.2022 година го донесе следниот: 
 

З А К Л У Ч О К 
За барање на мислење за спроведување на 

постапка за оттуѓување на бањолошки 
центар во с.Бања 

 
Член 1 

Да се побара мислење од Владата на 
Република Северна Македонија за давање на 
согласност за спроведување на постапка за 
оттуѓување на Бањолошки центар во с.Бања, 
отстапен со Одлука за престанок и давање на 
трајно користење на недвижна ствар на 
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општина Чешиново-Облешево бр.44-4712/1 
од 15.05.2018 година. 

 
Член 2 

По добивање на позитивно Мислење 
од страна на Владата на Република Северна 
Македонија да се спроведе постапка, во 
согласност со Закон, за оттужување на 
Бањолошкиот центар. 

 
Член 3 

Заклучокот влегува во сила со денот 
на неговото донесување, а истиот ќе се објави 
во Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-864/1                                     Совет на 
27.04.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                                     Претседател 
                                                       Орце Митров 
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