
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 2
Чешиново-Облешево

24.02.2022 година
Излегува по

потреба

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

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

Одлуката за усвојување на Полугодишниот
Извештај за работа на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за учебната 2021/2022
година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 23.02.2022 година.

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

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

Бр.09-389/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 23.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2021/2022 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2021/2022 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.08-379/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2021/2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Климент Охридски“ Облешево
за учебната 2021/2022 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 23.02.2022 година.
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2.Одлуката да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-390/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 23.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2021/2022 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната 2021/2022
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.08-380/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за трансфер на средства до ЈПКД
„Облешево“ за работно ангажирање на

сезонски работници за спроведување на
Програмата за јавни работи на територија на

општина Чешиново-Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
трансфер на средства до ЈПКД „Облешево“ за
работно ангажирање на сезонски работници за
спроведување на Програмата за јавни работи
на територија на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 23.02.2022 година.

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

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

Бр.09-391/1 Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), а во согласност со
Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2022 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.17/2021) Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 23.02.2022 година ја донесе следната:

ОДЛУКА
За трансфер на средства до ЈПКД

„Облешево“ за работно ангажирање на
сезонски работници за спроведување на

Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се одобрува трансфер на  средства од

Буџетот на општина Чешиново-Облешево до
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ЈПКД „Облешево“ , за работно ангажирање на
сезонски работници за  спроведување на
Програмата за јавни работи на територија  на
општина Чешиново-Облешево  за 2022 година
и тоа:

1.Работно ангажирање на сезонски
работници – општи работници, 7 (седум)
извршители.

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

Месечниот надоместок за едно
ангажирано лице ќе изнесува 15.000,00
денари нето приход (петнаесет илјади
денари),  плус пресметан персонален данок и
осигурување во случај на повреда при работа.

Член 2
Работното ангажирање на работниците

од член 1 на оваа Одлука ќе трае во
зависност од потребите за извршување на
јавни работи, најмалку 1 (еден) месец но не
повеќе од 6 (шест) месеци.

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
доставувани месечни информации за видот и
обемот на извршените работи.

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

Член 4
Средствата се обезбедени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2022
година, а ќе бидат исплаќани на сметка на
Јавното Претпријатие по претходно
доставени ситуации 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.08-381/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за месец

Јануари 2022 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Јануари 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
23.02.2022 година.

2.Заклучокот да се објави во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

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

Бр.09-392/1 Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 23.02.2022 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 Јануари 2022

година
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I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Јануари 2022
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-382/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Јануари 2022 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 Јануари 2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
23.02.2022 година.

2.Заклучокот да се објави во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

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

Бр.09-393/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа („Службен

весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 23.02.2022 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
Јануари 2022 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Јануари 2022
година, изготвена од страна на ЈПКД
„Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево“.

Бр.08-383/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за давање согласност  на измената и
дополнувањето на Годишниот план за

вработување за 2022 година   во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на измената и дополнувањето на
Годишниот план за вработување за 2022
година   во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
23.02.2022 година.

2.Одлуката да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.
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3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-394/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 23.02.2022 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на измената и

дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2022 година   во ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на измената и
дополнувањето Годишниот план за
вработување за 2022 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.08-384/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за одобрување на финансиски средства на

„ФК Чешиново 2015“ Чешиново
за учество во Трета лига Исток

1.Ја  прогласувам Одлуката за за
одобрување на финансиски средства на „ФК
Чешиново 2015“ Чешиново за за учество во
Трета лига Исток, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 23.02.2022 година.

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

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

Бр.09-395/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1 точка 9 од
Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002) 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 23.02.2022  година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За одобрување на финансиски средства на

„ФК Чешиново 2015“ Чешиново
за одобрување на финансиски средства за

учество во Трета лига Исток

Член 1
На „ФК Чешиново 2015“, Чешиново, се

одобруват до 400.000,00 денари
(четиристотини илјади денари) за учество во
Трета фудбалска лига исток за сезона пролет –
есен 2022, а по доставена Проектна пријава во
врска со распишаниот Јавен повик за
прибирање на барања за користење на
средства од Буџетот на општина Чешиново-
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Облешево за 2022 година за финансирање на
проекти на здруженија на граѓани и спортски
клубови бр.02-154/1 од 24.01.2022 година.

Средствата од став 1 на овој член да
бидат наменети за котизација за учество во
трета лига исток, трошоци за превоз, трошоци
за надоместок на фудбалери, трошоци за
доктор и камера за сниунамње на
натпреварите 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 „Трета лига исток“
сезона пролет – есен 2022.

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 2022  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.08-385/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за давање на Согласност на Одлуката  за
зголемување на цените на комунални услуги

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на Согласност на Одлуката за зголемување на
цените на комунални услуги, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 23.02.2022 година.

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

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

Бр.09-396/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 11, став 1, точка 4 од
Законот за јавни претпријатија (Службен весник
на Република Македонија бр. 38/1996; 9/1997;
6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009;
97/2010; 6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014;
25/2015; 61/2015; 39/2016, 64/2018 и 35/19 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 275/19) и член 21, став 1, точка
43 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и 7/2019), Советрот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 23.02.2022 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност на Одлуката

за зголемување на цените на комунални
услуги

Член 1
Се дава Согласност на Одлуката за

зголемување на цените на комуналните услуги
бр.02-46/1 од 04.02.2022 година, донесена од
Управниот одбор на ЈПКД „Облешево“



Стр.7 бр.2 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 24.02.2022 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

донесувањето, а ќе почне да се применува од
01.03.2022 година.

Одлуката да се објави во Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-386/1 Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за усвојување на Барање за
одобрување на финансиски средства

на Влатко Коцев од с.Теранци

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за  одобрување на
финансиски средства на Влатко Коцев од
с.Теранци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 23.02.2022 година.

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

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

Бр.09-397/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 23.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Барање за одобрување на

финансиски средства
на Влатко Коцев од с.Теранци

Член 1
Се усвојува Барањето од Влатко Коцев

од с.Теранци за одобрување на финансиски
средства во висина од 8.000,00 денари (осум
илјади денари) за купување на цевки и
изработка на подвижни стативи со димензии 5
х 2 м, за потребите на фудбалскиот клуб
„Академија Чешиново-Облешево“.

Барателот да достави доказ за наменско
потрошени средства.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

250000302346492 Шпаркасе банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот) ден

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

Бр.08-387/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за усвојување на Барање за одобрување на

материјална помош
на Дарко Стефанов од с.Чифлик

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за одобрување на
материјална помош  на Дарко Стефанов од
с.Чифлик, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 23.02.2022 година.
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2.Одлуката да се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

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

Бр.09-398/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36, став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 23.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Барање за одобрување

на материјална помош
на Дарко Стефанов од с.Чифлик

Член 1
Се усвојува Барањето од Дарко

Стефанов од с.Чифлик за одобрување на
материјална помош за уредување на простор
- тревник, пред аптека „Даре фарм“ во
с.Чешиново (порамнување на терен и набавка
на трева)

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.08-388/1                                     Совет на
24.02.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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