
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 5
Чешиново-Облешево

18.03.2020 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 усвојување на Завршната
сметка на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2019 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-613/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 33 точка 4 од
Законот за финансирање на единиците на
локаланата самоуправа (Службен весник
на Република Македонија бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и

Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 244/19), член 36 став 1,
точка 2 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 4 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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У К  А
За усвојување на Завршната сметка на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

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.08-602/1                      Совет на
16.03.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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  одредување на локации
за истакнување на изборни плакати

1.Ја прогласувам Одлуката за
одредување на локации за истакнување
на изборни плакати, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-614/1 Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 78, 78а и 79 од
Изборниот Законик (Службен весник на
Република Македонија бр. 37/1996,
80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005,
60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008,
114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12,
166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 195/16, 35/16 ,
97/16 и 99/16), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 13.03.2020 година ја
донесе следната:

О Д Л У К А
за одредување на локации за

истакнување на изборни плакати

1.Изборните плакати е дозволено да
се истакнуваат на огласните табли во сите
населени места во општината, без
надоместок.

2.Дозволено е истакнување на
изборни плакати на приватни објекти само
по претходна согласност на сопствениците
на тие објекти.

3.На билбордите поставени на
територија на општината е дозволено
поставување на изборни плакати, со
надоместок.

4.На јавни институции, школи,
болници и слично е забрането истакнување
на изборни плакати.

5.Не е дозволено истакнување на
плакати од кампањата на објектите
кадешто се наоѓа гласачкото место или
просторијата каде што се спроведува
гласањето.

6.По завршување на изборите,
партиите се должни да ги отстранат
изборните плакати.

7.Одлуката влегува во сила со денот
на донесување а ќе се објави во Службен
Гласник на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-603/1                      Совет на
16.03.2020 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 извршување на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година
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1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
13.03.2020 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.09-615/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 34 од Законот
за финансирање на единиците на
локаланата самоуправа (Службен весник
на Република Македонија бр.61/04, 96/04,
67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и
Службен весник на Република Северна
Македонија бр. 244/19), член 36 став 1,
точка 2 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр. 5/2002), и член 21, став 1,
точка 4 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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за усвојување на Годишниот Извештај
за извршување на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2019 година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

извршување на 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.08-601/1                      Совет на
16.03.2020 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 Завршната
сметка на  ООУ „Климент Охридски“

Облешево за 2019

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на ООУ
„Климент Охридски“ Облешево за 2019,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 13.03.2020 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.09-616/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев
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Врз основа на член 36 став 1 точка
9 од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002) и член 21 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ООУ „Климент Охридски“ Облешево за

2019

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

ООУ „Климент Охридски“ Облешево за
2019 година на сметки:

772010522390314 – наменска сметка
772010522378710 –

самофинансирачка сметка.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-604/1                      Совет на
03.03.2020 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 Завршната
сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-617/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 31 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и 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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за
2019 година
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Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 2019
година на следните сметки:

772010523190317 - Наменска сметка
772010523178712 – Сметка на

сопствени приходи
772010523178549 – Донаторска

сметка.
Член 2

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

Бр.08-605/1 Совет на
16.03.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

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

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

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

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Февруари 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
Февруари 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-611/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 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
13.03.2020 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

Февруари 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Февруари
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.08-599/1                      Совет на
16.03.2020 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
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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 Февруари 2020

година

1.Го прогласувам Заклучокот за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Февруари
2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-610/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 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 13.03.2020
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

Февруари 2020 година
I

Се усвојува писмената
Информација за остварени бруто приходи

од работа на пазарот во Облешево за
месец Февруари 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.08-598/1                      Совет на
16.03.2020 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 Завршната
сметка на  Општинска Изборна Комисија

Чешиново-Облешево за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на
Општинска Изборна Комисија Чешиново-
Облешево за 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-612/1        Општина Чешиново-Облешево
17.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локална самоуправа
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(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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

Општинска Изборна Комисија
Чешиново-Облешево за 2019 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

Општинска Изборна Комисија Чешиново-
Облешево  за 2019 година на сметка :

772014046078947 – наменска сметка

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-600/1                      Совет на
16.03.2020 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 Завршната
сметка на ЈОУДДГ „Ѕвездички“

Чешиново за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2019
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 13.03.2020
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.09-625/1        Општина Чешиново-Облешево
18.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1 точка 9
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на „Република
Македонија“ бр.5/2002) и член 21 став 1
точка 31 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево („Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево“ бр.6/2015 и
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
13.03.2020 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2019

година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2019
година на следните сметки:
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-772016199990317-Наменска дотација
и

-772016199978712-Сметка на
сопствени приходи

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-621/1                      Совет на
18.03.2020 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 Завршната
сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на ЈПКД
„Облешево“ за 2019 година, што Советот
на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
13.03.2020 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.09-624/1        Општина Чешиново-Облешево
16.03.2020 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 31 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 13.03.2020 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на

ЈПКД „Облешево“ за 2019 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

ЈПКД „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.08-620/1                      Совет на
18.03.2020 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 на
Планот и Програмата за изведба на

екскурзии и посети на ООУ „Климент
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Охридски“ Облешево за учебната
2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и
посети на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2019/2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 13.03.2020 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.09-623/1        Општина Чешиново-Облешево
18.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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 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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и

посети на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2019/2020 година

Член 1
Се дава согласност на Планот и

Програмата за изведба на екскурзии и
посети на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2019/2020 година.

Член 2
Динамиката на организирање на

ученичките екскурзии и излети ја одредува
училиштето.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-619/1                      Совет на
18.03.2020 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 на
Планот и Програмата за изведба на
екскурзии и посети на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за учебната
2019/2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и
посети на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2019/2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 13.03.2020 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
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Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-622/1        Општина Чешиново-Облешево
18.03.2020 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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 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 13.03.2020
година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и

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

година

Член 1
Се дава согласност на Планот и

Програмата за изведба на екскурзии и
посети на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2019/2020 година.

Член 2
Динамиката на организирање на

ученичките екскурзии и излети ја
одредува училиштето.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-618/1                      Совет на
08.03.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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