
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 13
Чешиново-Облешево

02.09.2020 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 еднократна финансиска
помош на  Сузана Стојмилова од

Жиганци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Сузана
Стојмилова од Жиганци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1327/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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
бр.7/2019), и врз основа на Програмата за
остварување на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево  за 2020
година бр.08-227/1 од 28.01.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2020), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 31.08.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Сузана Стојмилова од Жиганци

Член 1
На Сузана Стојмилова  од с.Жиганци

со ЕМБГ 2107966498001,  со постојано
место на живеење во с.Жиганци
ул.Павлина Велјанова бб, и се одобрува
еднократна парична помош во висина од
6.000.00 денари (шест илјади денари) како
помош за надомест на трошоци за
лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

на 200002736416940 Стопанска банка
банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-1312/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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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 еднократна финансиска
помош на  Павле Герасимов од

Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Павле
Герасимов од Соколарци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1326/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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
бр.7/2019), и врз основа на Програмата за
остварување на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево  за 2020
година бр.08-227/1 од 28.01.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2020), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 31.08.2020
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Павле Герасимов од Соколарци

Член 1
На Павле Герасимов  од

с.Соколарци  со ЕМБГ 2001960493013,  со
постојано место на живеење во
с.Соколарци, му се одобрува еднократна
парична помош во висина од 5.000.00
денари (пет илјади денари) како помош за
надомест на трошоци за лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

на 300057024547052 Комерцијална   банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-1311/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за еднократна финансиска
помош на  Станче Нестов од Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Станче
Нестов од Соколарци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1325/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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
бр.7/2019), и врз основа на Програмата за
остварување на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево  за 2020
година бр.08-227/1 од 28.01.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2020), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 31.08.2020
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Станче Нестов од Соколарци

Член 1
На Станче Нестов  од с.Соколарци

со ЕМБГ 1506965493004,  со постојано
место на живеење во с.Соколарци
ул.Блаже Ефремов бб, му се одобрува
еднократна парична помош во висина од
10.000.00 денари (десет илјади денари)
како помош за надомест на трошоци за
лекување за неговит брат Николчо Нестов
– сега покоен.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

на 240137107341488 Уни банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-1309/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за еднократна финансиска
помош на  Стојанчо Ташевски од

Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Стојанчо
Ташевски од Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1324/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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-
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Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), и врз
основа на Програмата за  остварување на
социјална заштита во општина Чешиново-
Облешево  за 2020 година бр.08-227/1 од
28.01.2020 година (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.2/2020),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 31.08.2020
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Стојанчо Ташевски од Облешево

Член 1
На Стојанчо Ташевски  од

с.Облешево  со ЕМБГ 1310967493018,  со
постојано место на живеење во
с.Облешево ул.Никола Захариев бб, му 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 290500007188696 ТТК банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на донесување и
истата ќе се  објави во Службен гласник
на општина Чешиново- Облешево.

Бр.08-1310/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за

месец Јули 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јули 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1319/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
31.08.2020 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

2020 година
I

Се усвојува писмената Информација
за остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јули 2020
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.
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II
Заклучокот влегува во сила 8

(осмиот) ден од денот на објавување во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.
Бр.08-1305/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 извршени работи за

одржување на јавното осветлување на
територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Јули 2020 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 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1320/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 31.08.2020 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 2020 година
I

Се усвојува писмената Информација
за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Јули 2020 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.08-1306/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 годишен
Извештај за работа на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци  за
учебната 2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на годишен Извештај за работа
на  ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци  за
учебната 2019/2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
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седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1323/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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
бр.7/2019),  Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 31.08.2020 година ја
донесе следната:

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

работа на  ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци  за учебната 2019/2020

година

Член 1
Се усвојува писмениот Годишен

Извештај за работа на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци за учебната 2019/2020
година.

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.08-1318/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 материјално-финансиско работење на

ЈПКД „Облешево“
за периодот 01.04.2020-30.06.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на   Извештајот за материјално-
финансиско работење на ЈПКД „Облешево“
за периодот 01.04.2020-30.06.2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 31.08.2020 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.09-1322/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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 и
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
31.08.2019 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на   Извештајот
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за материјално-финансиско работење
на ЈПКД „Облешево“ за периодот

01.04.2020-30.06.2020 година

Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за

материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.04.2020-
30.06.2020 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.08-1307/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 измени на распоредот на
средствата на Буџетот на Општина

Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
измени на распоредот на средствата на
Буџетот на Општина Чешиново-Облешево
за 2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1332/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
2 од Законот за локална самоуправа и член
21, став 1 точка 4 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015), а
во врска со член 34 од Законот за Буџетите
(Службен весник на Република Македонија
бр. 64/2005, 4/2008, 103/2008, 156/2009,
95/2010, 186/2011, 171/2012, 192/2015 и
167/2016), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
31.08.2020 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За измени на распоредот на средствата

на Буџетот на Општина Чешиново-
Облешево за 2020 година

Член 1
Се врши измена на распоредот на

средствата на Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево за 2020 година на
следниот начин:
Потпрограма
Потставка

Буџет Самофинанс
ирање

Дотации Дона
ции

Кредити

Е00- Општинска
администрација

427110-
Привремени
вработувања

500.000 0 0 0 0

ЈИ –Изградба на
системи за
одведување и
пречистување
на отпадни води

0 0 0 0

482920-Изградба
на други објекти

-500.000

Член 2
Со усвојување на Одлуката,

измените стануваат составен дел од
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Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 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.08-1298/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за давање на Согласност за
формирање на паралелки во

ООУ „Страшо Пинџур“ с.Соколарци за
учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за формирање на
паралелки во ООУ „Страшо Пинџур“
с.Соколарци за учебната 2020/2021
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1331/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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 31.08.2020 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 2020/2021 година

Член 1
Се дава Согласност за формирање

на паралелки во ООУ „Страшо Пинџур„
с.Соколарци за учебната 2020/2021 година,
а врз основа на писмен преглед на
паралелки изготвен од страна на
училиштето.

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.08-1317/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за давање на Согласност за
формирање на паралелки во

ООУ „Климент Охридски“ с.Облешево за
учебната 2020/2021 година
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1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за формирање на
паралелки во ООУ „Климент Охридски“
с.Облешево за учебната 2020/2021
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1330/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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 31.08.2020
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 2020/2021 година

Член 1
Се дава Согласност за формирање

на паралелки во ООУ „Климент Охридски„
с.Облешево за учебната 2020/2021
година, а врз основа на писмен преглед
на паралелки изготвен од страна на
училиштето.

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.08-1316/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за давање согласност  на

Годишниот план за вработување за 2021
година и за  обезбедени средства за

планираните вработувања

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на  Годишниот план за
вработување за 2021 година и за
обезбедени средства за  планираните
вработувања, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 31.08.2020
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.09-1321/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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  („Службен
весник на Република Македонија“ бр.27/14,
199/14, 27/16, 35/18 и  198/18 и „Службен
весник на Република Северна Македонија“
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бр.143/19 и 14/20), Советот  на општина
Чешиново-Облешево на седницата
оддржана на ден 31.08.2020 година  ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за давање согласност  на  Годишниот
план за вработување за 2021 година и

за обезбедени средства за
планираните вработувања

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава согласност на  Годишниот
план за вработување за 2021 година и за
обезбедени финансиски средства за
планираното 01 (едно) ново вработување
во општинската администрација за 2021
година.

Член 2
Средствата за бруто плати за

новото 01 (едно)  вработување се
планирани и обезбедени во Буџетот на
општината за 2021 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.08-1258/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 Годишната
Програма за работа на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за
учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 31.08.2020 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.09-1329/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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 бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 31.08.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната Програма

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2020/2021 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1315/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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 Годишната
Програма за работа на

ООУ „Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма за
работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2020/2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 31.08.2020 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.09-1328/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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

бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
31.08.2020 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Годишната Програма
за работа на ООУ „Климент Охридски“

Облешево за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2020/2021 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.08-1314/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50, став 1, точка
9 од Законот за локална самоуправа
(„Службен весник на Република
Македонија“ бр.5/2002), Градоначалникот
на општина Чешиново-Облешево донесе:

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

Одлуката за усвојување на Барање на
„ФК Чешиново 2015“ Чешиново

за одобрување на финансиски средства
за учество во трета лига

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање на  „ФК Чешиново
2015“ Чешиново за одобрување на
финансиски средства за учество во трета
лига, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 31.08.2020 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.09-1328/1        Општина Чешиново-Облешево
01.09.2020 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 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 31.08.2020  година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање на

„ФК Чешиново 2015“ Чешиново
за одобрување на финансиски

средства за учество во трета лига

Член 1
На „ФК Чешиново 2015“, Чешиново,

се одобруват до 350.000,00 денари
(триста и педесет илјади денари) за
учество во Трета фудбалска лига исток за
сезона 2020/2021.

Средствата од став 1 на овој член
да бидат наменети за котизација за
учество во трета лига, регистрација на
играчи, трошоци за судии, трошоци за
превоз и други трошоци кои се директно
поврзани со натпреварите а за кои постои
доказ дека истите се реално направени.

За секој направен трошок
Барателот е должен да достави доказ до
одделението за финансии во општината

(фактура, договор) за да можат да бидат
исплатени средствата.

Барателот да достави доказ за
регистрација на клубот и доказ дека истиот
учествува во натпреварите „рета лига
исток“ сезона 2020/2021.

Член 2
Градоначалникот на општината и

Претседателот на  „ФК Чешиново 2015“
Чешиново, ќе склучат посебен Договор за
трансфер на средства (исплата на
направени трошоци), предвидени во член 1
од оваа Одлука.

Член 3
Средствата се предвидени во

Буџетот на општината за 2020  година.
Член 4

Одлуката влегува во сила со денот
на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-облешево.

Бр.08-1313/1                      Совет на
01.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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