
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

година 15 број 12
Чешиново-Облешево

04.09.2019 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50 став 1
точка 3 од Законот за локална
самоуправа (Сл.весник на Р.М.
бр.5/2002), Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево
донесе:

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени

работи за одржување на јавното
осветлување на територија на

општина Чешиново-Облешево за
месец Јули 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 Јули 2019 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
26.08.2019 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.09-1631/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 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 26.08.2019 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 Јули 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Јули 2019 година, изготвена од
страна на ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на објавување
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во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1622/1                      Совет на
29.08.2019 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
Јули 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец
Јули 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
26.08.2019 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.09-1630/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 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 26.08.2019 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 Јули 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Јули 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.08-1621/1                      Совет на
29.08.2019 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 измена и
дополнување на Одлуката за
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одобрување на Извештајот за
вкупниот договорен износ по

доверители за финансирање на
доспеани, а неплатени обврски

на општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
измена и дополнување на Одлуката
за одобрување на Извештајот за
вкупниот договорен износ по
доверители за финансирање на
доспеани, а неплатени обврски на
општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1629/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 8 став 4 од
Законот за финансиска поддршка на
единиците на локалната самоуправа
и единки корисници основани од
единиците на локалната самоуправа
за финансирање на доспеани а
неплатени обврски (Службен весник
на Република Македонија
бр.209/2018) 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

26.08.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За измена и дополнување на
Одлуката за одобрување на

Извештајот за вкупниот договорен
износ по доверители за

финансирање на доспеани, а
неплатени обврски на општина

Чешиново-Облешево

Член 1
Во Одлуката за одобрување на

Извештајот за вкупниот договорен
износ по доверители за финансирање
на доспеани, а неплатени обврски на
општина Чешиново-Облешево бр.08-
739/1 од 22.03.2019 година (Службен
гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.3/2019 во прилогот
Извештај за вкупниот договорен износ
по доверители за финансирање на
доспеани, а неплатени обврски Реден
број 2 Аква инг се менувс и гласи:

Р.б
р.

Довери
тел
(назив
на
доверит
ел)

Вкупен
износ на
пријавен
и,
доспеани
а
неплатен
и
обврски
во
ЕСПЕО
заклучно
со
30.09.20
18

Вкупен
износ на
доспеани
а
неплатен
и
обврски
(основен
долг со
камата и
други
трошоци)
со
состојба
30.09.20
18
година
утврдено
со
записник
по
преговор
и

Договоре
н износ
за
доспеани
а
неплатен
и
обврски
со
состојба
30.09.20
18
утврдено
со
записник
по
преговор
и

% на
намалува
ње на
доспеани
те а
неплатен
и
обврски

Износ кој
ќе се
подмири
со
обезбеден
ите
средства
како
финансиск
а
поддршка

1 2 3 4 5 6 7
2 Аква

Инг
1.285.05

2.00
1.092.29

4,00
1.092.29

4,00
15% 1.092.294,

00

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1620/1                      Совет на
29.08.2019 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 материјално-

финансиско работење на ЈПКД
„Облешево“ за периодот

01.04.2019-30.06.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.04.2019-30.06.2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1628/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 9 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република   Македонија бр. 5/2002), и
член 21, став 1, точка 31 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за

материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“ за
периодот 01.04.2019-30.06.2019

година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.04.2019-30.06.2019 година,
изготвен од страна на ЈПКД
„Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1619/1                      Совет на
29.08.2019 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.
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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 Одлуката за усвојување на
Извештајот за реализација на

Програмата за органиозација на
манифестацијата „Ден на штркот
во општина Чешиново-Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за
органиозација на манифестацијата
„Ден на штркот во општина
Чешиново-Облешево“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.08.2019 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.09-1627/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Извештајот за
реализација на Програмата за

организација на манифестацијата
„Ден на штркот во општина

Чешиново-Облешево“

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај

за реализација на Програмата за
организација на манифестацијата „Ден
на штркот во општина Чешиново-
Облешево“.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1618/1                      Совет на
29.08.2019 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 на Согласност

за формирање на паралелки во
ООУ „Климент Охридски“
с.Облешево за учебната

2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за формирање
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на паралелки во ООУ „Климент
Охридски“ с.Облешево за учебната
2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.08.2019 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.09-1626/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 53 точка 5 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 161/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на Согласност за

формирање на паралелки во ООУ
„Климент Охридски“ с.Облешево

за учебната 2019/2020 година

Член 1
Се дава Согласност за

формирање на паралелки во ООУ
„Климент Охридски„ с.Облешево за
учебната 2019/2020 година, а врз
основа на писмен преглед на
паралелки изготвен од страна на
училиштето.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1617/1                      Совет на
29.08.2019 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 на Согласност

за формирање на паралелки во
ООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци

за учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за формирање
на паралелки во ООУ „Страшо Пинџур“
с.Соколарци за учебната 2019/2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.08.2019
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.09-1625/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев



Стр. 7 br.12                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 04.09.2019god.

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

Врз основа на член 53 точка 5 од
Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 161/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на
ден 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на Согласност за

формирање на паралелки во ООУ
„Страшо Пинџур“ с.Соколарци за

учебната 2019/2020 година

Член 1
Се дава Согласност за

формирање на паралелки во ООУ
„Страшо Пинџур„ с.Соколарци за
учебната 2019/2020 година, а врз
основа на писмен преглед на
паралелки изготвен од страна на
училиштето.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1616/1                      Совет на
29.08.2019 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 Програмата за одбележување
на 21 Септември  2019 (Мала

Богородица) Празник на Општина
Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Програмата за
одбележување на 21 Септември  2019
(Мала Богородица) Празник на
Општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1624/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 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 26.08.2019
година ја донесе следната:

П Р О Г Р А М А
За одбележување на 21 Септември
2019 (Мала Богородица)Празник
на Општина Чешиново-Облешево

I.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа програма

се :
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Организирање на пригодна
свеченост со цел  одбележување на
празникот на општина Чешиново-
Облешево 21 Септември  2019 (Мала
Богородица).

II АКТИВНОСТИ
Активности на општина

Чешиново-Облешево кои треба да се
преземат за приготвување на
прославата за одбележување на
празникот  се :

Организирање на прием кај
градоначалникот

Свечена седница на Советот на
општина Чешиново-Облешево

Традиционално зажнејување на
ориз

Културно уметничка програма,
со настап на естрадни уметници

Коктел

III. ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите за одбележување

на 21 Септември  2019 (Мала
Богородица),

Празник на Општина Чешиново-
Облешево утврдени со оваа Програма
ќе се финансираат од средствата на
Буџетот на Општина Чешиново-
Облешево предвидени за 2019 год.,
во износ од 400.000,00 денари.

При реализацијата на
Програмата, Советот на Општината
ги поддржува  организаторите на
манифестацијата и реализаторите за
обезбедување на финансиски
средства  и друга помош како
донации од фондации и други правни
и физички лица.

IV.РАСПОРЕДУВАЊЕ НА
БУЏЕТСКИТЕ СРЕДСТВА

Содржините предвидени во оваа
програма се финансираат со посебни
ставки во Буџетот на општината. По
потреба Програмата ќе се дополнува
со активности за кои ќе се утврди
дека се во согласност со целите на
Програмата.

V.ДРУГИ ФОРМИ НА
АКТИВНОСТИ

Други форми на активности  кои
се предлага да се спроведат на
празникот на општина Чешиново-
Облешево 21 Септември  2019 (Мала
Богородица).

Издавање на простор за
поставување тезги и штандови во
паркот во Облешево и тоа : 3.000,00
денари за кафеани, 2.000,00 денари
за мали штандови и 500,00 денари за
тезги (паушално).

Распишување на Литературен
конкурс  и обезбедување на награди
за најдобрите творби,

Обезбедување сместувачки
услуги за  гостите од други земји и
делегации од збратимени општини,

Обезбедување на поклони за
учесниците на манифестацијата ,

Организирање на Мото дефиле
по повод празникот и обезбедување
на ручек и печатени мајци за сите
учесници,

Овие форми на активности ќе се
реализираат согласно можностите на
Општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1615/1                      Совет на
29.08.2019 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.
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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 Одлуката за определување на
финансиски средства за

реализација на Програмата за
одбележување на 21 Септември

2019 (Мала Богородица) Празник
на Општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
определување на финансиски
средства за реализација на
Програмата за одбележување на 21
Септември  2019 (Мала Богородица)
Празник на Општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
26.08.2019 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.09-1623/1        Општина Чешиново-Облешево
29.08.2019 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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
за определување на финансиски

средства за реализација на
Програмата за одбележување на

21 Септември  2019 (Мала
Богородица) Празник на Општина

Чешиново-Облешево

Член 1
Се одобруват 400.000,00 денари

(четиристотини илјади денари) за
реализација на Програмата за
одбележување на 21 Септември  2019
(Мала Богородица) Празник на
Општина Чешиново-Облешево.

Средствата да бидат наменети за
активности предвидени во Прогамата
и тоа: печатење на рекламен
материјал, организација на свечена
седница и прием на гости,
организација на традиционално
зажнејување на ориз, културно-
уметничка програма за граѓаните,
покривање на трошоци за
организација на свечен коктел,
покривање на трошоци за награди на
дечиња наградени на литературен и
ликовен конкурс, сместување на гости
од странство и други непредвидени
трошоци.

Средствата се предвидени во
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1614/1                      Совет на
29.08.2019 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

измените и дополнувањата
(Ребалансот) на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за
2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на измените и
дополнувањата (Ребалансот) на
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1658/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 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), член 21, став
1, точка 4 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 26.08.2019
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на измените и

дополнувањата (Ребалансот) на
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година

Член 1
Се усвојуваат измените и

дополнувањата (Ребалансот) на
Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година кои се
составен дел на оваа Одлука.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1647/1                      Совет на
30.08.2019 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.
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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 Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за
вработување за 2020 година и за

обезбедени средства за
планираните вработувања

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот
план за вработување за 2020 година
и за обезбедени средства за
планираните вработувања, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1657/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 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 26.08.2019 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

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на
Годишниот план за вработување за
2020 година и за  обезбедени
финансиски средства за планираните
13 (тринаесет) нови вработувања во
општинската администрација за 2020
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите 13 (тринаесет)  вработувања
се планирани и обезбедени во Буџетот
на општината за 2020 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1639/1                      Совет на
30.08.2019 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
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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
26.08.2019 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.09-1656/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 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 26.08.2019 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 на Месна

Заедница Бурилчево за материјална
помош  во набавка на 20 вреќи цемент
за градежни зафати на црквата
Св.Богородица во село Бурилчево.

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.08-1638/1                      Совет на
30.08.2019 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.Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за
материјална помош на Црковен одбор
од с.Теранци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.08.2019
година.
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2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1655/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

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

одбор од с.Теранци

Член 1
Се усвојува Барањето на

Црковен одбор од с.Теранци за
материјална помош  во набавка на
500кг цемент  и дрвена чамова граѓа
(летви) од 500 метри, за градежни
зафати за реконструкција на
трпезарија на црквата во с.Теранци.

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.08-637/1                      Совет на
30.08.2019 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 Јордан Наков од с.Спанчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барањето за
материјална помош на Јордан Наков
од с.Спанчево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
26.08.2019 година.

2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина
Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-1654/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

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

Наков од с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето на

Јордан Наков од с.Спанчево, ЕМБГ
0504952493009 за материјална
помош  во набавка на 250кг цемент
за санирање на штета за прекоп
преку дворно место на Барателот за
поставување на црево за водовод за
градинката во с.Спанчево.

Работната рака за градежните
активности е на Барателот.

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.08-1636/1                      Совет на
30.08.2019 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  Љупчо

Максимов од с.Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Љупчо Максимов од с.Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1653/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 26.08.2019 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. Глигор Прличев бб,
му се одобрува еднократна парична
помош во висина од 30.000.00
денари (триесет илјади денари) како
помош за лекување  на неговиот син
Тео Максимов дете со вродена
малформација на глава.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка на Љупчо Максимов
200003375536263 Стопанска банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1635/1                      Совет на
30.08.2019 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 разрешување и
именување на член на Управен
одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново, претставник од
родителите

1.Ја прогласувам Одлуката за
разрешување и именување на член на
Управен одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, претставник од родителите,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1661/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 114, точка 6
од Законот за заштита на децата
(Службен весник на Република
Македонија бр. 234/13, 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 бр.104/19)  и член 21,
став 1, точка 28 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево
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(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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За разрешување и именување на
член на Управен одбор на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите

Член 1
Катерина Јакимова се

разрешува од член на Управен одбор
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите, поради
истек на мандат.

Драгана Тодорова Николова се
именува за член на Управен одбор на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од родителите.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1650/1                      Совет на
30.08.2019 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 разрешување и
именување на член на Управен
одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново, претставник од
установата

1.Ја прогласувам Одлуката за
разрешување и именување на член на
Управен одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, претставник од установата,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1660/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 114, точка 16
од Законот за заштита на децата
(Службен весник на Република
Македонија бр. 234/13, 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 бр.104/19)  и член 21,
став 1, точка 28 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
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година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За разрешување и именување на
член на Управен одбор на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од установата

Член 1
Александра Јосифова се

разрешува од член на Управен одбор
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од установата, поради
истек на мандат.

Александра Јосифова се
именува за член на Управен одбор на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,
претставник од установата.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1649/1                      Совет на
30.08.2019 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 утврдување на
работното време на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, за

воспитната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на работното време на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, за
воспитната 2019/2020 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1659/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 67, точка  6 од
Законот за заштита на деца (Службен
весник на Република Македонија
бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 27/16, 163/17, 21/18,
198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија
бр.104/19), 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-
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Облешево бр.7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден
26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на работното

време на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, за воспитната

2019/2020 година

Член 1
Работното време на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната
2019/2020 година да започнува во
06.30 а да завршува во 16.30 часот.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1648/1                      Совет на
30.08.2019 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
именување на член на
Училишниот Одбор на

ООУ„Климент Охридски“

Облешево, претставник од
основачот

1.Ја прогласувам Одлуката за
именување на член на Училишниот
Одбор на  ООУ „Климент Охридски“
Облешево, претставник од основачот,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1662/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 106 точка 2
од Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 161/2019),
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 26.08.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За именување на член на

Училишниот Одбор на
ООУ„Климент Охридски“

Облешево, претставник од
основачот
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Член 1
За член на училишниот одбор

на ООУ „Климент Охридски“
Облешево, претставник од  основачот
се именува:

1.Николина Величкова
Мандатот на членот на

Училишниот Одбор е 3 (три) години.

Член 2
Со донесување на оваа Одлука

престанува да важи Одлуката за
именување на членови на
Училишниот Одбор на  ООУ „Климент
Охридски“ Облешево, претставници
на основачот бр. 08-1744/1 од
15.11.2017 година, Одлуката   за
измена и дополнување на Одлуката
за именување на членови на
Училишниот Одбор на  ООУ „Климент
Охридски“ Облешево, претставници
на основачот бр.08-1889/1 од
29.11.2017 година и  Одлуката за
разрешување и именување на член
на Училишниот Одбор на  ООУ
„Климент Охридски“ Облешево,
претставници на основачот бр.08-
2228/1 од 21.11.2018 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.08-1651/1                      Совет на
30.08.2019 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 именување на член на

Училишниот Одбор на  ООУ„
Страшо Пинџур“ Соколарци,
претставник од основачот

1.Ја прогласувам Одлуката за
именување на член на Училишниот
Одбор на  ООУ„ Страшо Пинџур“
Соколарци, претставник од основачот,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.08.2019 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.09-1663/1        Општина Чешиново-Облешево
30.08.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 106 точка 2
од Законот за основно образование
(Службен весник на Република
Северна Македонија бр. 161/2019),
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 26.08.2019 година ја донесе
следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За именување на член на

Училишниот Одбор на  ООУ„
Страшо Пинџур“ Соколарци,

претставник од основачот

Член 1
За член на училишниот одбор

на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци,
претставник од  основачот се
именува:

1.Марија Петрова
Мандатот на членот на

Училишниот Одбор е 3 (три) години.

Член 2
Со донесување на оваа Одлука

престанува да важи Одлуката за
именување на членови на
Училишниот Одбор на  ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци, претставници на
основачот бр. 08-1745/1 од
15.11.2017 година, и  Одлуката за
разрешување и именување на
членови на Училишниот Одбор на
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци,
претставници на основачот бр.08-
1227/1 од 08.06.2018 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.08-1652/1                      Совет на
30.08.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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