
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 13
Чешиново-Облешево

03.10.2019 година
Излегува по

потреба

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
надомест на трошоци за

училишен оброк
на ученикот Стефан Костов

1.Ја прогласувам Одлуката за
надомест на трошоци за училишен
оброк на ученикот Стефан Костов,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 24.09.2019 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.09-1823/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа 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 Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  надомест на трошоци за

училишен оброк
на ученикот Стефан Костов

Член 1
Се одобруват средства до 50,00

денари (педесет денари) од ден за
надомест на трошоци за набавка на
училишен оброк, за денови кога се
посетува настава, за дете од
социјално загрозено семејство Стефан
Костов од село Спанчево, ученик во
ООУ Страшо Пинџур с.Соколарци, за
учебната 2019/2020 година.

Средствата од став 1 на овој
член да се уплаќаат месечно по
доставена фактура од добавувачот со
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кој претходно ќе биде склучен
Договор за услуга.

Член 2
Средствата од член 1 став 2 од

оваа Одлука се предвидени во
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 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.08-1813/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Годишната Програма за работа на
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

за учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма
за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2019/2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1822/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Македонија бр.161/2019), член 21,
став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната

Програма за работа на
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

за учебната 2019/2020 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2019/2020
година.
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Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1812/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Годишната Програма за работа на
ООУ „Климент Охридски“

Облешево за учебната 2019/2020
година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма
за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната
2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1821/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 49 точка 8 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Македонија бр.161/2019), член 21,
став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната

Програма за работа на
ООУ „Климент Охридски“

Облешево за учебната 2019/2020
година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2019/2020
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на  нејзиното донесување и
истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево.
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Бр.08-1811/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 работа на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за

воспитната 2018/2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот извештај
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2018/2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1824/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1
алинеја 2 од Законот за заштита на
децата (Службен весник на
Република Македонија бр. 23/2013,

12/2014,  44/2014, 144/2014, 10/2015,
25/2015, 150/2015, 192/2015,
27/2016, 163/2017, 21/2018,
198/2018, 104/2019 и 146/2019), 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 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К А
за усвојување на Годишниот

извештај за работа на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за

воспитната 2018/2019 година

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2018/2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1814/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател
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Васе Анакиев

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

Годишната Програма за работа на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за

воспитната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма
за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2019/2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1821/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1
алинеја 2 од Законот за заштита на
децата (Службен весник на
Република Македонија бр. 23/2013,
12/2014,  44/2014, 144/2014,
10/2015, 25/2015, 150/2015,
192/2015, 27/2016, 163/2017,
21/2018, 198/2018, 104/2019 и

146/2019), 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 и Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишната

Програма за работа на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за

воспитната 2019/2020 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2019/2020
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1815/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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:



Стр. 6 br.13 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 03.10.2019god.

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

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени

работи за одржување на јавното
осветлување на територија на

општина Чешиново-Облешево за
месец Август 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија
на општина Чешиново-Облешево за
месец Август 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 24.09.2019 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.09-1825/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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 24.09.2019 година,
донесе:

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

за извршени работи за
одржување на јавното

осветлување на територија на

општина Чешиново-Облешево за
месец Август 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Август 2019 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.08-1819/1                      Совет на
26.09.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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
Август 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Август
2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година.
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2.Заклучокот да се објави во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1825/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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 24.09.2019 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 Август 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Август 2019
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.08-1820/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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
Барањето за материјална помош

на Црковен одбор од с.Бања

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за
материјална помош на Црковен одбор
од с.Бања, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.09.2019
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.09-1827/1 Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа 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 Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година Службен
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гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден
24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Барањето за
материјална помош на Црковен

одбор од с.Бања

Член 1
Се усвојува Барањето на

Црковен одбор од с.Бања за
материјална помош  во набавка на
200 броја градежни блокови и  30
вреќи цемент за изградба на нова
трпезарија до манастирот.

Работната рака за вградување
на материјалот да биде од граѓаните
на селото.

За вградениот материјал да се
достави Извештај до 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.08-1816/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 еднократна
финансиска помош на  Горан

Димитров од с.Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Горан Димитров од с.Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 24.09.2019 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.09-1828/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
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За еднократна финансиска
помош на  Горан Димитров од

с.Облешево

Член 1
На Горан Димитров од

с.Облешево со ЕМБГ 1910976493028,
со постојано место на живеење во
с.Облешево ул. 1ви Мај бб, му се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 6.000.00 денари (шест
илјади денари) како помош за
лекување  на неговиот син Тоше
Димитров, повреден во сообраќајна
несреќа на ден 07.08.2019 година.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка на 300087082794823
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.08-1817/1                      Совет на
26.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 еднократна
финансиска помош на  Луиза

Ангелова од с.Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Луиза Ангелова од с.Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 24.09.2019 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.09-1829/1        Општина Чешиново-Облешево
26.09.2019 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош
на  Луиза Ангелова од с.Облешево

Член 1
На Луиза Ангелова од

с.Облешево со ЕМБГ 3001968465004,
со постојано место на живеење во
с.Облешево ул. Александар
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Македонски бб, и се одобрува
еднократна парична помош во висина
од 3.000.00 денари (три илјади
денари) како помош за социјално
загрозено семејство.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка на 2105015833522042  НЛБ
банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1818/1                      Совет на
26.09.2019 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 трансфер на
средства до ЈПКД „Облешево“ за

продолжување на работното
ангажирање на сезонски

работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на

територија на општина
Чешиново-Облешево за месец

Октомври 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
трансфер на средства до ЈПКД
„Облешево“ за продолжување на

работното ангажирање на сезонски
работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Октомври 2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.09.2019
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.09-1857/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), а во
согласност со Програмата за јавни
работи на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година
бр.08-265/1 од 31.01.2019 година
(Службен весник на Република
Македонија бр. 1/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:
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ОДЛУКА
За трансфер на средства до ЈПКД
„Облешево“ за продолжување на

работното ангажирање на
сезонски работници за

спроведување на Програмата за
јавни работи на територија на

општина Чешиново-Облешево за
месец Октомври 2019 година

Член 1
Се одобрува трансфер на

средства од Буџетот на општина
Чешиново-Облешево до ЈПКД
„Облешево“, за продолжување на
работното ангажирање на 10 (десет)
сезонски работници за
спроведување на Програмата за
јавни работи на територија  на
општина Чешиново-Облешево  за
2019 година.

Месечниот надоместок за
работниците од точка 1  на овој член
ќе биде утврден во Договорот за
нивно времено ангажирање кој
истите ќе го склучат со ЈПКД
„Облешево“, а трансферот на
средства од општината ќе биде по
доставени месечни ситуации од
страна на Јавното Претпријатие.

Месечниот надоместок за едно
ангажирано лице ќе изнесува
9.000,00 денари нето приход,  плус
пресметан персонален данок и
осигурување во случај на повреда
при работа.

Член 2
Работното ангажирање на

работниците од член 1 на оваа
Одлука е за месец Октомври 2019
година.

Член 3
Работата која ќе ја извршуваат

работниците од член 1 на оваа Одлука
ќе се одвива по претходно дефиниран
неделен план за работа.

За извршените работи ќе бидат
доставeна месечнa информација за
видот и обемот на извршените работи.

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи
Договор за регулирање на
меѓусебните права и обврски со
ангажираните работници.

Член 4
Средствата се обезбедени во

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево а ќе бидат исплатени на
сметка на Јавното Претпријатие по
претходно доставена ситуација за
извршени работи.

Член 5
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1844/1 Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 организирање и
спроведување на Илинденски
Спортски Игри Чешиново 2019
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1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
организирање и спроведување на
Илинденски Спортски Игри Чешиново
2019, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1855/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот
на општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Извештајот за

организирање и спроведување на
Илинденски Спортски Игри

Чешиново 2019

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај

за организирање и спроведување на

Илинденски Спортски Игри Чешиново
2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното објавување во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1846/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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
Интегрираниот План за Локален
Развој на општина Чешиново-
Облешево, за плански период

2019-2022 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Интегрираниот План за
Локален Развој на општина Чешиново-
Облешево, за плански период 2019-
2022 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.09.2019
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.
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Бр.09-1856/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот
на општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 24.09.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Интегрираниот

План за Локален Развој на
општина Чешиново-Облешево, за

плански период 2019-2022
година

Член 1
Се усвојува Интегрираниот

План за Локален Развој на општина
Чешиново-Облешево, за плански
период 2019-2022 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

денот на нејзиното објавување во
Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1845/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 давање согласност  на

Годишниот план за вработување
за 2020 година и за обезбедени

средства за  планираните
вработувања за ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот
план за вработување за 2020 година и
за обезбедени средства за
планираните вработувања за ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1854/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка
1, алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор
(„Сл.весник на Република Македонија“
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
198/18), Советот  на општина
Чешиново-Облешево на седницата
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оддржана на ден 24.09.2019 година
донесе:

О Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на

Годишниот план за вработување
за 2020 година и за обезбедени

средства за  планираните
вработувања за ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на
Годишниот план за вработување за
2020 година и за  обезбедени
финансиски средства за планираните
нови вработувања во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за 2020
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1847/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 давање согласност  на

измените и дополнувањата на
Годишниот план за вработување
за 2019 година и за обезбедени

средства за  планираните
вработувања за ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на измените и
дополнувањата на Годишниот план за
вработување за 2019 година и за
обезбедени средства за  планираните
вработувања за ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 24.09.2019
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.09-1853/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20-б, точка
1, алинеја 3 и точка 2  од Законот за
вработените во јавниот сектор
(„Сл.весник на Република Македонија“
бр.27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и
198/18), Советот  на општина
Чешиново-Облешево на седницата
оддржана на ден 24.09.2019 година
донесе:
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О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на

измените и дополнувањата на
Годишниот план за вработување
за 2019 година и за обезбедени

средства за планираните
вработувања за ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на
измените и дополнувањата на
Годишниот план за вработување за
2019 година и за  обезбедени
финансиски средства за планираните
нови вработувања во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за 2019
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1850/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Барањето за материјална помош
на Група граѓани од с.Спанчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за
материјална помош на Група граѓани
од с.Спанчево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1852/1 Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа 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 Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Барањето за
материјална помош на Група

граѓани од с.Спанчево
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Член 1
Се усвојува Барањето на Група

граѓани  од с.Спанчево за
материјална помош  во набавка на
градежен материјал (цемент, железо,
цевки и слично) со вкупна вредност
до 50.000,00 денари (педесет илјади
денари) за реновирање на дворното
место и пристапниот пат на
манастирот св.Илија во с.Спанчево.

Работната рака за вградување
на материјалот да биде од граѓаните
на селото.

За вградениот материјал да се
достави Извештај до 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.08-1849/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

Барањето за материјална помош
на Месна Заедница Бурилчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за
материјална помош на Месна

Заедница Бурилчево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
24.09.2019 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.09-1851/1        Општина Чешиново-Облешево
30.09.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа 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 Одлуката за
измени и дополнувања на Статутот на
општина Чешиново-Облешево бр.
1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 24.09.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Барањето за
материјална помош на Месна

Заедница Бурилчево

Член 1
Се усвојува Барањето за

материјална помош на Месна
Заедница Бурилчево во поставување
на 2 (две) клучи за седење во
м.в.триаголник во селото, да се
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поправат лулашките за деца и да се
постави соодветна ограда кај
детското игралиште)

За вградениот материјал да се
достави Извештај до 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.08-1848/1                      Совет на
30.09.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

СОДРЖИНА Стр.
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ученикот Стефан Костов..................1
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година.............................................3
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„Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2019/2020 година...............4

7.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на Одлуката за
усвојување на Годишниот извештај за
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2018/2019
година.............................................4

8.ОДЛУКА за усвојување на
Годишниот извештај за работа на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за
воспитната 2018/2019 година............4

9.РЕШЕНИЕ за прогласување и
објавување на Одлуката за
усвојување на Годишната Програма за
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Чешиново за воспитната 2019/2020
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