
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 8
Чешиново-Облешево

10.07.2019 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 Јуни 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 Јуни 2019 година , што Советот
на општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1398/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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 05.07.2019 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 Јуни 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за одржување на јавното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец Јуни 2019 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.08-1388/1                      Совет на
08.07.2019 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
Јуни 2019 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа
на пазарот во Облешево за месец
Јуни 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1397/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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 05.07.2019 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 Јуни 2019 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто
приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Јуни 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.08-1387/1                      Совет на
08.07.2019 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 извршување на
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Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за
период 01.01-30.06.2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Одлуките донесени
од Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-
30.06.2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1395/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Одлуките
донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период

01.01-30.06.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-
Облешево за период 01.01-30.06.2019
година, изготвен од страна на
Градоначалникот на 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.08-1385/1                      Совет на
08.07.2019 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 извршување на
Буџетот на општина Чешиново-

Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-30.06.2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-30.06.2019 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1396/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр. 5/2002),
член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на
општина Чешиново-Облешево за
2019 година, за периодот 01.01-

30.06.2019 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година,
за периодот 01.01-30.06.2019 година
кој е прилог 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.08-1386/1                      Совет на
08.07.2019 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 спроведување на
постапка за јавно наддавање за
издавање под закуп на деловен
простор сопственост на општина

Чешиново-Облешево во село
Кучичино

1.Ја прогласувам Одлуката за
спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на
деловен простор сопственост на
општина Чешиново-Облешево во село
Кучичино, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 05.07.2019
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.09-1394/1 Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

ОДЛУКА
За спроведување на постапка за

јавно наддавање за издавање под
закуп на деловен простор
сопственост на општина

Чешиново-Облешево во село
Кучичино

Член 1
Да се спроведе постапка за

јавно наддавање за издавање под
закуп на деловен простор
сопственост на општина Чешиново-
Облешево во село Кучичино, објект
сала , КО Кучичино , лоциран на  КП
3625 на адреса: село , број на зграда
1,Намена на зграда В4-8, Влез 001,
Кат ПР, евидентиран во Имотен лист
бр. 23 , со  површина од околу
205м2.

Висината на вкупната почетна
цена на закупнината на јавното
надавање да изнесува 0,5% од
проценетата вкупна вредност за
месечна закупнина на деловниот
простор.

Член 2
Објектот  да се издаде за

период од 10 (десет) години.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1384/1                      Совет на
08.07.2019 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

Силвана Иванова  од с.Жиганци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Силвана Иванова  од с.Жиганци, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1392/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1,
точка 15 од Законот за локална
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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 05.07.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска

помош на Силвана Иванова  од
с.Жиганци

Член 1
На Силвана Иванова од

с.Жиганци со ЕМБГ 1703978485000,
со постојано место на живеење во
с.Жиганци ул. 4ти Јули бб, и се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 3.000.00 денари (три
илјади денари) како помош за
лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка на нејзиниот сопруг Јованче
Иванов со ЕМБГ 1801971493034, с/ка
300057025406666 Комерцијална
банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1383/1                      Совет на
08.07.2019 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

Даниела Атанасова  од с.Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Даниела Атанасова  од с.Теранци, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1391/1 Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 05.07.2019 година донесе:
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О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска

помош на Даниела Атанасова  од
с.Теранци

Член 1
На Даниела Атанасова од

с.Теранци со ЕМБГ 2402977498056,
со постојано место на живеење во
с.Теранци ул. Тодор Ефремов бб, и се
одобрува еднократна парична помош
во висина од 5.000.00 денари (пет
илјади денари) како помош за
социјално загрозено семејство.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 3000570714493015
Комерцијална банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1382/1                      Совет на
08.07.2019 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 создавање на
јавно приватно партнерство за
енергетски услуги и изведба на
јавно осветлување на површини

од јавен интерес во општина
Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
создавање на јавно приватно
партнерство за енергетски услуги и
изведба на јавно осветлување на
површини од јавен интерес во
општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1390/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1,
точка 8  од Законот за локална
самоуправа (Службен весник на
Република Македонија бр.5/2002) и
член 21, став 1, точка 30 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:
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О Д Л У К А
за создавање на јавно приватно

партнерство за енергетски услуги
и изведба на јавно осветлување
на површини од јавен интерес во

општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се дава согласност за

спроведување на постапка за
склучување на јавно приватно
партнерство од областа на
енергетиката за јавно осветлување
со мерки и модели на енергетска
ефикасност на површини од јавен
интерес по ЕСКО модел.

Член 2
Се овластува Градоначалникот

на општината да ги превземе сите
потребни активности за реализација
на активностите од Член 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.08-1381/1                      Совет на
08.07.2019 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 утврдување на
максималниот износ на вредноста

на бодот за пресметрување на
платите на давателите на јавни

услиги и на директорите на
јавните установи за деца за 2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за утврдување
на максималниот износ на вредноста
на бодот за пресметрување на платите
на давателите на јавни услиги и на
директорите на јавните установи за
деца за 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1389/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 166-з од
Законот за заштита на децата
(Счужбен весник на Република
Македонија бр.23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17,21/18 и 198/18 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 104/19), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 05.07.2019
гопдина ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност за

утврдување на максималниот
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износ на вредноста на бодот за
пресметрување на платите на

давателите на јавни услиги и на
директорите на јавните установи

за деца за 2019 година

Член 1
Се дава согласност за

утврдување на максималниот износ
на вредноста на бодот за
пресметрување на платите на
давателите на јавни услиги и на
директорите на јавните установи за
деца за период од 01.06.2019 година
до 31.08.2019 година да изнесува
77,24 денари а за период од
01.09.2019 година до 31.12.2019
година да изнесува 81,10 денари.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1371/1                      Совет на
05.07.2019 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 доделување на

парична награда за
прогласување на ученик на

генерацијата 2018/2019 година
во ООУ „Климент Охридски“

Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на
генерацијата 2018/2019 година во
ООУ „Климент Охридски“ Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1407/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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.6/20152015 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)
Одлуката на директорот на ООУ
„Климент Охридски“ Облешево бр.02-
245/2 од 12.06.2019 година, Советот
на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 05.07.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда

за прогласување на ученик на
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генерацијата 2018/2019 година
во ООУ „Климент Охридски“

Облешево

Член 1
На Сара Крстева ученичка во

IXа одделение во ООУ „Климент
Охридски“ Облешево, да и се
исплатат 6.000,00 денари (шест
илјади денари) како парична награда
за ученик на генерацијата 2018/2019
во ООУ „Климент Охридски“
Облешево.

Средствата да се исплатат на
сметка на нејзината мајка Соња
Крстева со ЕМБГ 3107976498003,
с/ка 200002377886704 Стопанска
банка

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1403/1 Совет на
08.07.2019 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 доделување на

парична награда за
прогласување на ученик на

генерацијата 2018/2019 година

во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на
генерацијата 2018/2019 година во
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1410/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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.6/20152015 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)
Одлуката на директорот на ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци бр.02-
278/3 од 10.06.2019 година, Советот
на општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 05.07.2019
година ја донесе следната:
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О Д Л У К А
за доделување на парична

награда за прогласување на
ученик на генерацијата

2018/2019 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 1
На Анѓела Мирова ученичка во

IXб одделение во ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци, да и се исплатат
6.000,00 денари (шест илјади
денари) како парична награда за
ученик на генерацијата 2018/2019 во
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци.

Средствата да се исплатат на
сметка на нејзината мајка Даниела
Мирова со ЕМБГ 1603977498015, с/ка
200002877274132 Стопанска банка.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1404/1                      Совет на
08.07.2019 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 организација и
одржување на Илинденски

Спортски Игри Чешиново 2019

1.Ја прогласувам Програмата за
организација и одржување на
Илинденски Спортски Игри Чешиново
2019, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 05.07.2019
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.09-1409/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1,
точка 11 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 07.06.2018
година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за организација и одржување на

Илинденски Спортски Игри
Чешиново 2019

ВОВЕД:
Традиционално 47 години по ред

во с.Чешиново ќе се организираат
Илинденски Спортски Игри Чешиново
2019 година.

На игрите ќе биде застапен
фудбалот како главна дисциплина.
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Во склоп на  игрите како
дисциплина ќе биде застапен и
шахот.

Покровител на игрите ќе биде
Советот на општина Чешиново-
Облешево.

Игрите ќе бидат отворени на 7
јули (недела), а ќе бидат затворени
на 2 август (петок).

Предлог активности
Со Одлука од Советот да се

одреди Висината на паричните
награди, за освоените места на
турнирот во фудбал и шах .

Да се формира  Одбор за
спроведување на игрите кој ќе биде
составен од членови на Советот на
општината и надворешни членови.

Да се достават покани до Месни
Заедници од општината и  соседните
Месни Заедници за учество на
игрите.

Одборот за спроведување на
игрите да се грижи за редот и
дисциплината за време на
натпреварите, да го одржува
игралиштето, да состави правилник
за учество на игрите  и сл.

Поканите до Месните Заедници
да се достават најдоцна до 24 Јуни, а
Месните Заедници да го пријават
своето учество најдоцна до 30 јуни.

Да се поднесе Барање до ФФМ,
Агенцијата за млади и спорт и МОК
за спонзорирање на игрите.

Да се  склучи Договор за
судење на натпреварите.

Финансиски дел
Средствата предвидени за

организација и спроведување на
игрите да биде  минимум 180.000,00

денари (сто и осумдесет илјади
денари) плус по 3.000,00 денари (три
илјади денари) на екипа за трошоци
за гориво, како стимул за учество на
игрите.

Сите средства уплатени на име
на спонзорство на игрите, средства од
спроведена лицитација за издавање
под закуп на простор за шанк се
средства кои ќе бидат искористени за
организација на игрите.

За висината на средствата за
организација и спроведување на
игрите, Советот да донесе посебна
Одлука.

Средствата ќе бидат наменети за
награди за освоени места за турнирот
во фудбал и шах, за надомест на
судиите, за надомест на редарите и
други непредвидени трошоци.

За потрошените средства да се
достави Извештај до Советот на
општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-1400/1                      Совет на
08.07.2019 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 одобрени
финансиски средства за

спроведување на Програмата за
организација и одржување на ИСИ

Чешиново 2019
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1.Ја прогласувам Одлуката за
одобрени финансиски средства за
спроведување на Програмата за
организација и одржување на ИСИ
Чешиново 2019, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1408/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За одобрени финансиски

средства за спроведување на
Програмата за организација и
одржување на ИСИ Чешиново

2019

Член 1
Се одобруват 204.000,00 денари

(двеста и четири илјади денари) за
организација и спроведување на
Илинденски Спортски Игри Чешиново
2019 година.

Средствата уплатени на име на
спонзорство на игрите, средства од
издавање под закуп за локација на
шанк и други средства кои ќе бидат
уплатени на име на организација на
игрите ќе бидат наменети за
организација и спроведување на
игрите.

Член 2
Средствата од член 1, став 1 на

оваа Одлука  да бидат наменети за:
- 60.000,00 денари за освоено

прво место на турнирот во фудбал
- 30.000,00 денари за освоено

второ место на турнирот во фудбал,
-3.000,00 денари за освоено

прво место во турнирот во шах
- надомест на судиите по

склучен договор,
- тековни активности околу

спроведување на игрите,
надомест за членовите на

организациониот одбор по склучен
Договор

- По 3.000,00 денари на екипа,
надомест за гориво како
стимул за учество на игрите

- други непредвидени трошоци.

Член 3
Средствата од член 1 став 1 на

оваа Одлука се предвидени во
Програмата за организација и
одржување на ИСИ 2019 година а се
обезбедени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година.
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Член 4
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1402/1                      Совет на
08.07.2019 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 наградување и организирање
наградно летување на учениците

на генерација и особено
истакнати ученици од основните

училишта и определување на
критериуми за избор

1.Ја прогласувам Програмата за
наградување и организирање
наградно летување на учениците на
генерација и особено истакнати
ученици од основните училишта и
определување на критериуми за
избор, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1406/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

П Р О Г Р А М А
За наградување и организирање
наградно летување на учениците

на генерација и особено истакнати
ученици од основните училишта и
определување на критериуми за

избор

1.Вовед
Општина Чешиново-Облешево ќе

организира 5 дневно летување во
Дојран за учениците на генерација и
особено истакнатите ученици во
учебната 2018/2019 година.

Со оваа Програма се утврдуваат
критериумите, постапката за



Стр. 15 br.8                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 10.07.2019god.

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

предлагање и избор на учениците од
основните училишта во Општина
Чешиново-Облешево, кои ќе бидат
наградени со летување за  учебната
2018/2019 година, како и
организирањето на летувањето.

2. Корисници
Со наградата петдневно

летување во Дојран ќе бидат
наградени 30 ученици,  по 15 од
двете основни училишта.

Ученици кои ќе бидат опфатени
во изборот се учениците од шесто до
девето одделение од основните
училишта ООУ „Страшо Пинџур“-
с.Соколарци и ООУ „Климент
Охридски“-с.Облешево.

3.  Начин и критериуми за
избор

Изборот на учениците, ќе го
изврши Наставничкиот совет, секој
во своето училиште и листата со
изберените ученици ќе ја достави до
Општина Чешиново-Облешево.

Предлозите до Наставничкиот
совет ги доставуваат одделенските
раководители .

За изборот на учениците
Наставничкиот совет ќе ги применува
бодовите и критериумите согласно
Правилникот за пофалби и награди
кој го имаат донесено во своето
училиште, земајќи ги во предвид :
- залагањето и напредувањето во
наставата - континуиран одличен
успех во текот на  школувањето
- примерното поведение и позитивно
однесување(развивање на
другарството,почитувањето и
давањето помош на другите ученици)

- залагањето и придонесот во
разновидните активности во
училиштето и локалната средина
- постигнатиот  успех на општински
натпревари
- постигнатиот  успех на регионални
натпревари
- постигнатиот  успех на републички
натпревари
- постигнатиот успех на меѓуднародни
натпревари
- учество во активности на
одделенската заедница, детска
организација или друга организација

4.Организирање
Учениците кои ќе бидат

испартени на летување ќе бидат
придружувани од наставници од двете
училишта (двајца наставници - по
еден од секое училиште) кои ќе бидат
предложени од наставничкиот совет
на училиштата, како и  еден
претставник од општината.

Наставниците кои ќе ги
придружуваат учениците ќе бидат
задолжени за организација на
дневните активности на учениците во
текот на летувањето.

Превозот за учениците до
дестинацијата на летување ќе биде
организиран од страна на училиштата
(секое училиште за  учениците од
своето  училиште).

5. Финансирање на летувањето:
- За финансирање на летувањето

ќе се обезбедат средства во
висина од 100.000,00 (сто илјади
денари) предвидени во  Буџетот
на Општина Чешиново-Облешево

- Средствата за превоз на
учениците до дестинацијата на
летување ќе се покријат од
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Буџетот на училиштата (секое
училиште за  учениците од
нивното училиште)

Бр.08-1399/1                      Совет на
08.07.2019 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 определување на
финансиски средства за

спроведување на Програмата за
наградување и организирање

наградно летување на учениците
на генерација и особено

истакнати ученици од основните
училишта и определување на

критериуми за избор

1.Ја прогласувам Одлуката за
определување на финансиски
средства за спроведување на
Програмата за наградување и
организирање наградно летување на
учениците на генерација и особено
истакнати ученици од основните
училишта и определување на
критериуми за избор, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1405/1 Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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.6/20152015 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за определување на финансиски

средства за спроведување на
Програмата за наградување и

организирање наградно летување
на учениците на генерација и
особено истакнати ученици од

основните училишта и
определување на критериуми за

избор

Член 1
Се определуваат 100.000,00

денари (сто илјади денари) за
спроведување на Програмата за
наградување и организирање
наградно летување на учениците на
генерација и особено истакнати



Стр. 17 br.8                         Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 10.07.2019god.

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

ученици од основните училишта и
определување на критериуми за
избор.

Намената на средствата е
определена во Програмата од став 1
на овој член.

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

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1356/1                      Совет на
08.07.2019 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 на Статутот на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на согласност на Статутот на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1359/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 19 точка 4 од
Законот за заштита на децата
(Службен весник на Република
Македонија бр.23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15,
27/16, 163/17,21/18 и 198/18 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 104/19), и член 21,
став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/20152015 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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на согласност на

Статутот на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново

Член 1
Се дава Согласност на Статутот

на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
бр.0101-135/1 од 12.06.2019 година.

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.08-1353/1                      Совет на
08.07.2019 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 Данка

Лазарова  од с.Спанчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на
Данка Лазарова  од с.Спанчево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 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.09-1358/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 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.6/201 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.7/20195),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 05.07.2019 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош
на Данка Лазарова  од с.Спанчево

Член 1
На Данка Лазарова од

с.Спанчево со ЕМБГ 1207975498031,
со постојано место на живеење во
с.Спанчево ул. Маршал Тито бр.34, и
се одобрува еднократна парична
помош во висина од 3.000.00 денари
(три илјади денари) како помош за
социјално загрозено семејство.

Член 2
Средствата да се уплатат на

сметка 210501588887597 НЛБ банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1352/1                      Совет на
08.07.2019 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 (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 на Правилникот за

внатрешна организација на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на
Правилникот за внатрешна
организација на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1361/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1
алинеа 8 од Законот за заштита на
децата (Счужбен весник на
Република Македонија бр.23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17,21/18
и 198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.

104/19), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 05.07.2019 гопдина ја
донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност на
Правилникот за внатрешна

организација на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Се дава согласност на

Правилникот за внатрешна
организација на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново бр.02-141/1 од 12.06.2019
година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1355/1                      Совет на
08.07.2019 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

на Правилникот за
систематизација на работните
места на  ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново
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1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на
Правилникот за систематизација на
работните места на  ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
05.07.2019 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.09-1360/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1
алинеа 8 од Законот за заштита на
децата (Счужбен весник на
Република Македонија бр.23/13,
12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15,
150/15, 192/15, 27/16, 163/17,21/18
и 198/18 и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.
104/19), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 05.07.2019 гопдина
ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност на

Правилникот за систематизација
на работните места на  ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Се дава согласност на

Правилникот за систематизација на
работните места на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново бр.02-139/1 од
12.06.2019 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со

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

Бр.08-1354/1                      Совет на
08.07.2019 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 трајно
користење без надоместок на
движна ствар – Универзален
ровокопач – натоварувач со

придружна опрема (хидрауличен
чекан и даска за снег) марка
HIDROMEK, модел HMK 102В

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на трајно користење без
надоместок на движна ствар –
Универзален ровокопач – натоварувач
со придружна опрема (хидрауличен
чекан и даска за снег) марка
HIDROMEK, модел HMK 102В, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 05.07.2019 година.

2.Решението 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.09-1357/1        Општина Чешиново-Облешево
08.07.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 44 од Законот
за користење и располагање со
стварите во државна сопственост и
стварите во општинска сопственост
(Службен весник на Република
Македонија бр. 78/15, 106/15,
153/15, 190/16 и 21/18), и член 21,
став 1, точка 43 од Статутот на
општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/20152015
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 05.07.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на трајно користење

без надоместок на движна ствар
– Универзален ровокопач –
натоварувач со придружна

опрема (хидрауличен чекан и
даска за снег) марка HIDROMEK,

модел HMK 102В

Член 1
На трајно користење без

надоместок на ЈПКД „Облешево“,
Чешиново-Облешево се дава движна

ствар – Универзален ровокопач –
натоварувач со придружна опрема
(хидрауличен чекан и даска за снег)
марка HIDROMEK, модел HMK 102В,
година на производство 2019, број на
мотор NM75621U316828D, број на
шасија HMK102BKC2B063875, сила на
мотор (kw) 74.5 и инвентарен број
22144.

Член 2
За примопредавањето ќе се

склучи посебен Договор помеѓу
Градоначалникот на општината и
директорот на Јавното Претпријатие
во кој Договор подетално ќе биде
опишано примопредавањето на
движната ствар од член 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.08-1351/1                      Совет на
08.07.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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