
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 14
Чешиново-Облешево

11.09.2020 година
Излегува по

потреба

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 Август 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Август 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 07.09.2020
година.

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

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

Бр.09-1379/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
07.09.2020 година, донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата за
извршени работи за одржување на

јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец

Август 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Август 2020 година, изготвена од страна на
ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1372/1                      Совет на
10.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), Градоначалникот на општина
Чешиново-Облешево донесе:
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
За прогласување и објавување на
Заклучокот за Информацијата за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Август

2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Август
2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 07.09.2020
година.

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

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

Бр.09-1378/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 07.09.2020
година, донесе:

З  А  К  Л  У  Ч  О  К
За усвојување на Информацијата за

остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Август

2020 година

I
Се усвојува писмената

Информација за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за

месец Август 2020 година, изготвена од
страна на ЈПКД „Облешево“.

II
Заклучокот влегува во сила 8

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

Бр.08-1371/1                      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 давање согласност  на

Годишниот план за вработување за 2021
година во ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот план за
вработување за 2021 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 07.09.2020
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.09-1376/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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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 07.09.2020
година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот

план за вработување за 2021 година во
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2021 година во
ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1369/1 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 давање согласност  на

Годишниот план за вработување за 2021
година во ООУ „Климент Охридски“

Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање согласност  на Годишниот план за
вработување за 2021 година во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
07.09.2020 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.09-1377/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 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 07.09.2020 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот

план за вработување за 2021 година во
ООУ „Климент Охридски“ Облешево

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2021 година во
ООУ „Климент Охридски“ Облешево.
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Член 2
Средствата за бруто плати за

новите вработувања се планирани и
обезбедени во Буџетот на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1370/1                      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 давање на Согласност за
физичко присуство на

учениците на настава во ООУ
„Климент Охридски“, Облешево во

учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за физичко
присуство на  учениците на настава во
ООУ „Климент Охридски“, Облешево во
учебната 2020/2021 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
07.09.2020 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.09-1375/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 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 07.09.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност за физичко

присуство на учениците на настава во
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, се  дава Согласност на
ООУ „Климент Охридски“, Облешево за
организирање на настава со физичко
присуство на ученици во учебната
2020/2021 година

Член 2
Училиштето е должно да се

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

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.08-1368/1                      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 давање на Согласност за
физичко присуство на

учениците на настава во ООУ „Страшо
Пинџур“, Соколарци во учебната

2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност за физичко
присуство на  учениците на настава во
ООУ „Страшо Пинџур“, Соколарци во
учебната 2020/2021 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
07.09.2020 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.09-1374/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 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 07.09.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За давање на Согласност за физичко

присуство на учениците на настава во
ООУ „Страшо Пинџур“, Соколарци во

учебната 2020/2021 година

Член 1
Поради исполнување на условите за

физичко присуство на настава во учебната
2020/2021 година, се  дава Согласност на
ООУ „Страшо Пинџур“, Соколарци за
организирање на настава со физичко
присуство на ученици во учебната
2020/2021 година

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-
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образовниот процес со физичко присуство
на учениците во учебната 2020/2021
година.

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.08-1367/1                      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 еднократна финансиска
помош на Драган Данилов од

Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Драган
Данилов од Соколарци, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 07.09.2020
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.09-13780/1        Општина Чешиново-Облешево
10.09.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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

Македонија бр.5/2002) и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), и врз основа на Програмата за
остварување на социјална заштита во
општина Чешиново-Облешево  за 2020
година бр.08-227/1 од 28.01.2020 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.2/2020), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 07.09.2020 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Драган Данилов од Соколарци

Член 1
На Драган Данилов  од с.Соколарци

со ЕМБГ 1608950493005, со постојано
место на живеење  во с.Соколарци ул.
Блаже Ефремов бб, му се одобрува
еднократна парична помош во висина од
6.000.00 денари (шест илјади денари) како
помош за социјално загрозено семејство.

Член 2
Средствата од член 1 на оваа

Одлука да се исплатат на ДПТУ „КИРЕ-АС“
ДООЕЛ с.Соколарци, со ЕМБС 6183212 и
ЕДБ 4013007124537 и ж/ска
210061832120163 НЛБ банка, по доставена
фактура,  од каде барателот ќе купува
прехранбени артикли.

Член 3
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-1373/1                      Совет на
10.09.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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