
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 15
Чешиново-Облешево

28.09.2020 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 намера за реализација на
проекти по пат на долгорочно домашно

задолжување на општина Чешиново-
Облешево во рамки на Вториот проект
за подобрување на општинските услуги

(MSIP2)

1.Ја прогласувам Одлуката за
намера за реализација на проекти по пат
на долгорочно домашно задолжување на
општина Чешиново-Облешево во рамки
на Вториот проект за подобрување на
општинските услуги (MSIP2), што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1460/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 20 од Законот за
финансирање на единиците на локалната
самоуправа (Сл. весник на Р.М. бр.61/04,
96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), член 4 од
Законот за јавен долг (Сл. весник на Р.М.
бр.62/05, 88/08, 35/11 и 139/14), и член 36,
став 1 точка 5 од Законот за локална
самоуправа (Сл. весник на Р.М. бр.5/02),
член 17 став 1 точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Сл. гласник
на општина Чешиново-Облешево бр.6/2015
и 7/2019), Советот на Општина Чешиново-
Облешево  на седница одржана на
21.09.2019 година донесе

О Д Л У К А
За намера за реализација на проекти по

пат на долгорочно домашно
задолжување на општина Чешиново-

Облешево во рамки на Вториот проект
за подобрување на општинските услуги

(MSIP2)

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува намера на

реализација на проекти по пат на
долгорочно домашно задолжување на
Општина Чешиново-Облешево, кое ќе се
оствари преку потпишување на Договор за
под-заем со Министерството за финансии,
во рамки на средствата обезбедени со
Вториот проект за подобрување на
општинските услуги МСИП 2 финансиран
со заем од Меѓународната банка за обнова
и развој-Светска банка, во висина на
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9.000.000,00 денари, а со цел
финансирање на капитален инвестициски
проект:

1. „Изградба на улици во општина
Чешиново-Облешево“

Член 2
Условите на задолжувањето ќе се

утврдат по одобрувањето на проектите од
страна на Министерството за финансии а
согласно условите наведени во јавниот
повик.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила

осмиот ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на ОпштинаЧешиново-
Облешево.

Бр.08-1454/1                      Совет на
23.09.2020 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 Годишниот
извештај за работа на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната
2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот извештај за
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
за воспитната 2019/2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1459/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 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, и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 104/2019, 146/2019 и
275/2019), 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 21.09.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишниот извештај за

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

година

Член 1
Се усвојува Годишниот извештај 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
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објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1451/1                      Совет на
23.09.2020 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 ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната
2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишната Програма  за
работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
за воспитната 2020/2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1458/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 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, и Службен весник на Република

Северна Македонија бр. 104/2019, 146/2019
и 275/2019), 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 21.09.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишната Програма

за работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново за воспитната 2020/2021

година

Член 1
Се усвојува Годишната Програма за

работа на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
за воспитната 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.08-1453/1                      Совет на
10.09.2020 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 трансфер на средства до
ЈПКД „Облешево“ за продолжување на

работното ангажирање на сезонски
работници за спроведување на
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Програмата за јавни работи на
територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Октомври 2020

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 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1462/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 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), а во согласност со Програмата
за јавни работи на територија на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година
бр.08-2252/1 од 26.11.2019 година
(Службен весник на Република
Македонија бр. 15/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.09.2020
година ја донесе следната:

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 2020

година

Член 1
Се одобрува трансфер на  средства

од Буџетот на општина Чешиново-
Облешево до ЈПКД „Облешево“, за
продолжување на работното ангажирање
на 8 (осум) сезонски работници за
спроведување на Програмата за јавни
работи на територија  на општина
Чешиново-Облешево  за 2020 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
доставена месечна ситуација од страна на
Јавното Претпријатие.

Месечниот надоместок за едно
ангажирано лице ќе изнесува 10.000,00
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 2020 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.
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ЈПКД „Облешево“ ќе склучи Анекс
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.08-1456/1                      Совет на
23.09.2020 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  во ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот план за
вработување за 2021 година  во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.09.2020
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.09-1461/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 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“
бр.143/19 и 14/20), Советот  на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 21.09.2020 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот

план за вработување за 2021 година  во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2021 година, во
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново.

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 Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1455/1                      Совет на
23.09.2020 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 утврдување на работното
време на ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново, за воспитната 2020/2021
година

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на работното време на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, за
воспитната 2020/2021 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1457/1        Општина Чешиново-Облешево
23.09.2020 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, 146/2019 и 275/2019), 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 и бр.7/2019), Советот на

општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 21.09.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За утврдување на работното време на

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, за
воспитната 2020/2021 година

Член 1
Работното време на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за воспитната
2020/2021 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.08-1452/1                      Совет на
23.09.2020 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
згрижување на поголем број на деца во

воспитните групи од бројот на деца
утврден со Закон, за воспитната

2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за згрижување на
поголем број на деца во воспитните групи
од бројот на деца утврден со Закон, за
воспитната 2020/2021 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе
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на седницата одржана на ден 21.09.2020
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.09-1475/1        Општина Чешиново-Облешево
24.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 64 точка 5 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 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 104/2019, 146/2019 и
275/2019), 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 21.09.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За давање на Согласност за

згрижување на поголем број на деца во
воспитните групи од бројот на деца

утврден со Закон, за воспитната
2020/2021 година

Член 1
Се дава согласност на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за згрижување на
поголем број на деца во воспитните групи
од бројот на деца утврден со Закон, за
воспитната 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.08-1469/1                      Совет на
24.09.2020 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 преотстапување на трајно
користење без надоместок на патничко

моторно возило PEUGEOT 207 со
регистарски ознаки KO 1465 AB на ЈПКД

„Облешево“

1.Ја прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на патничко моторно возило
PEUGEOT 207 со регистарски ознаки  KO
1465 AB на ЈПКД „Облешево“, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 21.09.2020
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.09-1477/1        Општина Чешиново-Облешево
24.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево Горанчо Крстев
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Врз основа на член 1, став 2 а во
врска со член 44 од Законот за користење
и располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост (Службен весник на
Република Македонија бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), член 21, став 1,
точка 43 и член 107 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 и
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 21.09.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно

користење без надоместок на патничко
моторно возило PEUGEOT 207 со

регистарски ознаки KO 1465 AB на
ЈПКД „Облешево“

Член 1
На ЈПКД „Облешево“, Облешево се

преотстапува на трајно користење без
надоместок патничко моторно возило
марка PEUGEOT 207 со регистарски
ознаки KO 1465 AB, со
идентификационен број на возилото:
VF3WC8H2C33431425, зафатнина на
моторот 1398 cm3, вид на гориво: дизел,
идентификационен број на моторот:
5991340, сила на моторот 50 kw, година
на производство 2006 година, боја на
возилото сива металик /7G

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на
овој член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на
движната ствар, склучен помеѓу
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево и директорот на ЈПКД
„Облешево“.

Член 2
Составен дел на Договорот ќе биде

сообраќајна дозвола за  движната ствар од
член 1 став 1 на оваа Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1472/1                      Совет на
24.09.2020 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 измените и
дополнувањата (Ребалансот) на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на измените и дополнувањата
(Ребалансот) на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1476/1        Општина Чешиново-Облешево
24.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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
бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата
одржана на ден 21.09.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на измените и

дополнувањата (Ребалансот) на
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2020 година

Член 1
Се усвојуваат измените и

дополнувањата (Ребалансот) на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2020
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.08-1471/1                      Совет на
10.09.2020 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 сопствено учество во

реализација на проект

„Изградба на пристапен пат -
Долнополски пат (втора фаза)“

1.Ја прогласувам Одлуката за
сопствено учество во реализација на
проект „Изградба на пристапен пат -
Долнополски пат (втора фаза)“, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
21.09.2020 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.09-1474/1        Општина Чешиново-Облешево
24.09.2020 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 21.09.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За сопствено учество во реализација на

проект „Изградба на пристапен пат -
Долнополски пат (втора фаза)“

Член 1
Се одобрува сопствено учество од

200.000,00 денари (двеста илјади денари)
во реализација на проект „Изградба на
пристапен пат- Долнополски пат (втора
фаза)“ КП 5314 КО Спанчево вон град, во
должина од 580м.



Стр.10 бр.15 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 28.09.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Средствата од став 1 на овој член
се обезбедени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 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.08-1470/1                      Совет на
24.09.2020 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

Заклучокот за давање на Овластување
на Градоначалникот да поднесе

Барање  за физичко присуство на
учениците на настава во ООУ „Страшо
Пинџур“, Соколарци и ООУ „Климент

Охридски“ Облешево, во учебната
2020/2021 година

1.Го прогласувам Заклучокот
давање на Овластување на
Градоначалникот да поднесе Барање  за
физичко присуство на  учениците на
настава во ООУ „Страшо Пинџур“,
Соколарци и ООУ „Климент Охридски“
Облешево, во учебната 2020/2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата
одржана на ден 21.09.2020 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.09-1473/1        Општина Чешиново-Облешево
24.09.2020 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), а во
согласност со точка 1.2.2 и точка 6 од
Планот за одржување на наставата во
основните и средните училишта во
учебната 2020/2021 година о Протоколот за
постапување на основните училишта во
Република Северна Македонија за
реализација на воспитно-образовниот
процес со физичко присуство на учениците
во учебната 2020/2021 година, Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 21.09.2020
година го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
За давање на Овластување на

Градоначалникот да поднесе Барање  за
физичко присуство на  учениците на

настава во ООУ „Страшо Пинџур“,
Соколарци и ООУ „Климент Охридски“

Облешево, во учебната 2020/2021 година

Член 1
Поради исполнување на условите за

физичко присуство на настава во учебната
2020/2021 година, во ООУ Страшо Пинџур“
Соколарци и ООУ „Климент Охридски“
Облешево, се ОБЛАСТУВА
Градоначалникот  на општината да го
поднесе Барањето за физичко присуство
на настава.
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Член 2
Училиштето е должно да се

придржува на насоките дадени во
Протоколот за постапување на основните
училишта во Република Северна
Македонија за реализација на воспитно-
образовниот процес со физичко присуство
на учениците во учебната 2020/2021
година.

Член 3
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1468/1                      Совет на
24.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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