СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
Чешиново-Облешево
Излегува по
06.11.2020 година
потреба
Година 16 број 16
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
Програмата за зимско одржување на
локалните патни правци и улици на
територија на општина ЧешиновоОблешево 2020/2021
1.Ја прогласувам Програмата за
зимско одржување на локалните патни
правци и улици на територија на општина
Чешиново-Облешево
2020/2021,
што
Советот на општина Чешиново-Облешево
го донесе на седницата одржана на ден
30.09.2020 година.
2.Програмата да се објави во
Службен Гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1634/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
6 од Законот за локална самоуправа
(Службен
весник
на
Република
Македонија бр.5/2002), член 14 точка 8 од

Законот за јавни патишта (Службен весник
на Република Македонија бр. 84/2008,
52/2009, 114/2009, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14,
166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и
163/2016) и член 21, став 1, точка 29 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за зимско одржување на локалните
патни правци и улици
на територија на општина ЧешиновоОблешево 2020/2021
ВОВЕД
Зимското одржување на локалните
патни правци и улици на територијата на
општина Чешиново-Облешево е од големо
значење за жителите од сите населени
места, бидејќи со истото се овозможува
непречен проток на сообраќајот во зимски
услови, а тоа е неопходно за нормално
функционирање на сите области од
животот на жителите од општината.
Временските непогоди во зимскиот
период од годината се најчеста причина за
нарушување на нормалниот проток на
сообраќај, особено при несоодветна
подготовка на надлежните органи.
За реализација на оваа Програма
неопходно е да се обезбеди одговорен
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однос од сите надлежни органи, а особено
од општината, со што ќе се овозможат
поприфатливи услови за сообраќајот и
рационално и економично извршување на
Програмата. Особено е значајно тоа што
ќе се создадат потребните услови за
непречено одвивање на стопанските и
други дејности.
1. Цел на Програмата
Програмата има за цел да
предвиди
услови
за
ефикасно
спроведување на зимското одржување на
локалните
патишта
и
улици
на
територијата на општина ЧешиновоОблешево за претстојниот зимски период
2020/2021 година преку:
- одредување на обемот на работа и
нивото на чистење на снегот и
голомразиците
од
коловозните
површини;
- дефинирање
на
работите,
задолженијата и обврските
на
учесниците во реализацијата на
оваа Програма.
2. Обем, динамика и ниво на
одржување
2.1. Обем на одржување
Тргнувајќи од основната цел на
Програмата, физичкиот обем на работите
е утврден согласно приоритетот за
оспособување
на
коловозите
за
функционирање на сообраќајот и тоа:
- локални патишта и улици по
соодветен приоритет, по тип на
коловоз по кој се одвива сообраќајот,
витални локални патишта и улици (од
локален пат или улица до објектот) до
објекти чие функционирање е од витално
значење за општината.
Општина Чешиново-Облешево, во
рамките на Програмата ги опфаќа
следните локални патни правци чие
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одржување спаѓа во надлежност на
општината:
-Локален пат од магистрален пат А3
до с.Уларци
-Локален пат од магистрален пат А3
до с.Чешиново
-Локален пат од магистрален пат А3
до с.Кучичино, с.Бурилчево
-Локален патен правец с.Чешиново Соколарци (Врбица)
-Локален патен правец с.Жиганци до
с.Новоселани и с.Лепопелци
-Локален патен правец ЧешиновоСпанчево
-Локален пат од магистрален пат А3
до с.Чифлик
-Локален пат од магистрален пат А3
до с.Теранци
-Локален патен правец ОблешевоСпанчево
-Локален патен правец ОблешевоБања
-Локален патен правец УларциЧешиново
-Улиците во самите населени места.
Патниот правец Бања-СпанчевоСоколарци-Жиганци и патниот правец
Бурилчево-Кучичино-Теранци
се
регионални патни правци и зимското
одржување
е
под
надлежност
на
Македонија пат.
Како
директен
учесник
во
одржуавање
на
јавно-прометните
површини на територија на општината
ЈПКД
„Облешево“
во
контекст
на
припремата на Програмата за зимско
одржување на локалните патни правци и
улици на територија на општина ЧешиновоОблешево ќе изготви план за реализација
кој
што
ќе
предвидува
соодветно
одржување.
Под јавно-прометни површини се
подразбираат површини по кои се движат
пешаците и возилата и истите се оформени
(со асфалт или коцка) кои се влезени во
оваа
програма
за
одржување,
а
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неоформените улици (калдрма, земјени,
чакал) не се предмет на разгледување на
програмата и се со посебен третман во
зависност од интересот помеѓу давателот
и корисникот на услугата. Во зависност од
оптеретеноста,
местоположбата
и
важноста, јавно-прометните површини се
поделени во неколку категории и тоа:
1.Патни правци со првостепен
приоритет за чистење на снег:
Локален патен правец Теранци-А3
Локален патен правец с.Чифлик-А3
Локален патен правец ЧешиновоА3
Локален патен правец с.Кучичино и
Бурилчево –А3
Локален патен правец с. Уларци –
А3
2.Второстепен
приоритет
се
определува за патните правци помеѓу
населени места:
Локален патен правец Спанчево –
Облешево
Локален патен правец Облешево –
Бање
Локален патен правец Чешиново –
Соколарци
Споменатите населени места ќе
имаат прооден излез на магистралниот
пат преку правецот Жиганци-Тркање кој е
под одржување на Македонија пат. Со
тоа се смета дека на овие населени места
им е овозможена основната
патна
комуникација.
3. Патни правци од третостепен
приоритет кои ќе бидат чистени само во
услови на подебели снежни покривки и
блокираност од високи наноси:
Локален патен правец Жиганци –
Новоселани – Лепопелци
4.Објекти од витално значење
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Под објекти од витално значење се
подразбират, зграда на Општината, зграда
на Јавното Претпријатие, Образовни
институции, Детски градинки, Амбуланти,
Аптеки и Спортски објекти.
2.2.
Ниво
и
динамика
на
одржување
Расчистување
на
коловозните
површини се врши по следниот приоритет:
- локални патишта и улици од прв
приоритет, по кој се одвива сообраќајот по
асфалтиран коловоз и кон објекти кои се од
витално значење за општината;
- локални патишта и улици од втор
приоритет, по кој се одвива сообраќајот по
асвалтиран коловоз;
- локални патишта од трет приоритет
по кој се одвива сообраќајот по тампониран
или земјен коловоз.
Одстранувањето на подмрзнатиците
во услови кога нема врнежи се врши по
приоритетот на локалниот пат или улица по
кој се одвива сообраќајот.
Дежурството
се
обезбедува
континуирано во зимскиот период.
Одговорните дежурни работници
одржуваат контакти со сите
субјекти, ја спроведуваат Програмата и
даваат
потребни
информации
на
надлежните субјекти и граѓани.
Дежурството
го
спроведуваат
вработените од ЈПКД „Облешево“ на кое ќе
му бидат доверени работите, со својата
ангажирана механизација и работна сила, и
тоа според приоритетноста одредена со
оваа Програма.
ЈПКД
„Облешево“
зимското
одржување на локалните патишта и улици
ќе го извршува со своја механизација.
Доколку е потребно да се вклучи и
друга
механизација,
тоа
го
врши
предпријатието на кое му е доверена
работата, по предходна согласност од
надзорниот орган назначен со Решение од
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3.Активности за спроведување на
Програмата
Активностите
кои
ќе
бидат
превземани заради непречено, безбедно
и нормално одвивање на сообраќајот се
следните:
-чистење на наноси од снег, земја,
песок и сл.
-посипување на
патиштата и
улиците со сол и песок заради
спречување на појава од голомразица и
сл.
-поставување на еластична ограда
(браници) на опасни кривини.
Сите
активности
ќе
бидат
спроведени периодично - по потреба во
зависност од временските услови.
4.Финансирање
Општина Чешиново-Облешево ќе
склучи Договор со ЈПКД „Облешево“ за
зимско одржување.
За оваа намена во Буџетот на
општина
Чешиново-Облешево
се
предвидени средства во износ од
160.000,оо денари од кои за ангажирање
на механизација за чистење на патиштата
и улиците 100.000,оо денари и 60.000,оо
денари за обезбедување на сол, песок и
сл. Средствата предвидени за зимско
одржување можат да бидат зголемени
доколку
временските
услови
бидат
неповолни и се јави дополнителна
потреба за оспособување на патиштата за
безбедно одвивање на сообраќајот на
патиштата. Трошењето на средствата ќе
биде во зависност од превземените
активности. Плаќањето ќе се врши по
ситуации, прегледани и одобрени од
страна на надзорот.
За извршената работа се составува
работна книга која што се доставува до
Општина Чешиново-Облешево за заверка
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од Надзорен орган, а потоа се доставува
ситуацијата за извршена работа до
Општината.
5.Преодни и завршни одредби
Зимското одржување на локланите
патишта и улици на територијата на
општина Чешиново-Облешево кои не се
предвидени со оваа Програма ќе се врши
само во исклучителни случаеви и со
посебен налог од нарачателот
Програмата влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на нејзиното
донесување и истата ќе се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1628/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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 Информацијата за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец
Септември 2020 година
1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување
на
Информацијата
за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Септември
2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево
го
донесе
на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
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2.Заклучокот да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1635/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 30.10.2020
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
Септември 2020 година
I
Се
усвојува
писмената
Информација за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за
месец Септември 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 ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1629/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 од Законот за локална самоуправа
(Службен
весник
на
Република
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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 Извештајот
за извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.0130.09.2020 година
1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување
на Буџетот на општина ЧешиновоОблешево за периодот 01.01-30.09.2020
година,
што
Советот
на
општина
Чешиново-Облешево
го
донесе
на
седницата одржана на ден 30.10.2020
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 ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1636/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 ЧешиновоОблешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година ја донесе следната:
О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.0130.09.2020 година
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Член 1
Се
усвојува
Извештајот
за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за периодот 01.0130.09.2020 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.08-1631/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за усвојување на Извештајот
за извршување на Одлуките донесени
од Советот на општина ЧешиновоОблешево за период 01.07-30.09.2020
година
1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување
на Одлуките донесени од Советот на
општина Чешиново-Облешево за период
01.07-30.09.2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
2.Одлуката да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
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Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1638/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 ЧешиновоОблешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за
извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина ЧешиновоОблешево за период 01.07-30.09.2020
година
Член 1
Се
усвојува
Извештајот
за
извршување на Одлуките донесени од
Советот на општина Чешиново-Облешево
за период 01.07 - 30.09.2020 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.08-1630/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за усвојување на
Извештајот за материјално-финансиско
работење на ЈПКД „Облешево“ за
периодот 01.07.2020-30.09.2020 година
1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на
Извештајот за
материјално-финансиско работење на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.07.2020
- 30.09.2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево го донесе
на седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
2.Одлуката да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1637/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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
бр.7/2019),
Советот
на
општина
Чешиново-Облешево
на
седницата
одржана на ден 30.10.2020 година ја
донесе следната:
О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот за
материјално-финансиско работење
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на ЈПКД „Облешево“ за периодот
01.07.2020-30.09.2020 година
Член 1
Се усвојува писмениот Извештај за
материјално-финансиско
работење
на
ЈПКД „Облешево“ за периодот 01.07.202030.09.2020 година, изготвен од страна на
ЈПКД „Облешево“.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот
на нејзиното донесување и истата ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.
Бр.08-1632/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за поништување и ставање
вон сила на Одлуката за основање на
заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпад бр.082210/1 од 25.11.2019 година
1.Ја прогласувам Одлуката за
поништување и ставање вон сила на
Одлуката за основање на заедничко јавно
претпријатие за регионално управување со
отпад бр.08-2210/1 од 25.11.2019 година,
што Советот на општина ЧешиновоОблешево го донесе на седницата одржана
на ден 30.10.2020 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 ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1643/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Горанчо Крстев

Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(Службен
весник
на
Република
Македонија бр.5/2002), член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019),
Советот
на
општина
Чешиново-Облешево
на
седницата
одржана на ден 30.10.2020 година ја
донесе следната:
ОДЛУКА
За поништување и ставање вон сила
на Одлуката за основање на заедничко
јавно претпријатие за регионално
управување со отпад бр.08-2210/1 од
25.11.2019 година
Член 1
Се
поништува
Одлуката
за
основање
на
заедничко
јавно
претпријатие за регионално управување
со отпад бр.08-2210/1 од 25.11.2019
година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.15/19).
Со поништување на Одлуката од
став 1 на овој член, истата не
произведува никакво правно дејство во
правниот промет.
Член 2
Одлуката влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на донесувањето и
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истата ќе се објави во Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево.
Бр.08-1639/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за основање на заедничко
јавно претпријатие за регионално
управување со отпад
1.Ја прогласувам Одлуката за
основање на заедничко јавно претпријатие
за регионално управување со отпад, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
го донесе на седницата одржана на ден
30.10.2020 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 ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1644/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Горанчо Крстев

Врз основа на член 18 став 3 и став 5
од Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ“ бр.79/09) и член
36 став 1 точка 4 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“
бр.05/02), член 23-а и 46 од Законот за
управување со отпад („Службен весник на
РМ“ бр. 68/2004, 71/2004, 107/2004, 102/08,
143/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/13,
163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16),
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член 9 и член 10 од Законот за јавните
претпријатија („Службен весник на РМ“
број 8/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09,
97/10, 6/12, 138/14, 25/15, 39/16, 64/18 и
35/19), Советот на Општина ЧешиновоОблешево, на седницата одржана на
30.10. 2020 година, донесе
ОДЛУКА
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКО ЈАВНО
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО
УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД
Член 1
Со оваа одлука Советите на
општините Штип, Карбинци, Кочани,
Виница, Берово, Делчево, Македонска
Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци,
Пехчево, Пробиштип, Куманово, Крива
Паланка, Ранковце, Кратово, Липково,
Старо Нагоричане и Свети Николе,
основаат заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпадот во
Источниот и Североисточниот плански
регион и општина Свети Николе.
Член 2
Заедничкото јавно претпријатие е
со назив Заедничко јавно претпријатие за
регионално управување со отпад „ЕКО
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе
сo седиште во општина Свети Николе на
адреса: Плоштад „Илинден“ бб Свети
Николе.
Скратениот
назив
на
претпријатието гласи: ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК ” Свети Николе.
Член 3
Износот на средства за основање
на
ЗЈПРУО
„
ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК” Свети Николе изнесува
3.000.000,00 денари.
Средствата од став 1 од овој член
ги обезбедуваат општините- основачи во
пропорционален износ на бројот на
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население според последниот попис
спроведен
во
Република
Северна
Македонија во 2002 година и Закон за
територијалната организација на локалната
самоуправа во Република Македонија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08
и 149/14) и тоа:
Старо Нагоричане 4,840 жители 38.913 денари
Ранковце 4,144 жители - 33.317
денари
Липково 27,058 жители- 217.542
денари
Куманово 105,484 жители - 848.074
денари
Крива Паланка 20,820 жители 167.389 денари
Кратово 10,441 жители - 83.944
денари
Берово 13,941 жители - 112.083
денари
Делчево 17,505 жители - 140.737
денари
Карбинци 4,012 жители - 32.256
денари
Кочани 38,092 жители - 306.253
денари
Виница 19,938 жители - 160.298
денари
Македонска Каменица 8.110 жители 65.204 денари
Пехчево 5,517 жители - 44.356
денари
Пробиштип 16,193 жители - 130.189
денари
Чешиново- Облешево 7,490 жители 60.219 денари
Штип 47,796 жители - 384.272 денари
Зрновци 3,264 жители - 26.242
денари
Свети Николе 18,497 жители 148.713 денари
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Член 4
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе ќе ги врши
следните дејности :
38 - Дејности за собирање,
обработка и отстранување на отпад;
обновување на материјали
38.1 - Собирање на отпад
38.11 - Собирање на безопасен
отпад
38.2 - Обработка и
отстранување на отпад
38.21 - Обработка и отстранување
на безопасен отпад
38.3 - Обновување на материјали
38.31 - Демонтирање на крш
38.32 - Обновување на посебно
издвоени материјали
39. -Дејности за санација и
останати услуги на управување со
отпад
39.00 Дејности за санација и
останати услуги на управување со отпад
Приоритетна дејност на ЗЈПРУО
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК -” Свети
Николе ќе биде :
38.21 - Обработка и отстранување
на безопасен отпад
Член 5
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК ”
Свети Николе се
организира така што дејноста, заради која
е основано, ја врши на начин со кој се
обезбедува:
1.
Техничко-технолошко и
економско единство на системот;
2.
Ефикасност и
транспарентност во работењето;
3.
Развој и усогласеност на
сопствениот развој со вкупниот стопански
развој;
4.
Заштита и унапредување на
добрата од општ интерес;
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5.
Трајно, уредно и квалитетно
задоволување
на
потребите
на
корисниците на производи и услуги и
6.
Самостојност и еднаквост во
рамките на системот и функционална
поврзаност со другите системи во земјата и
светот.
Член 6
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОК
СЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе
се
организира на начин што ќе обезбеди
поттикнување и развој на управувањето со
отпадот на регионално ниво согласно со
Стратегијата за управување со отпад на
Република Македонија и Планот за
управување со отпад на Република
Македонија,
воспоставување
и
организирање регионален систем за
управување со отпад којшто особено се
состои од регионална депонија за
комунален отпад и/или други објекти и
инсталации за постапување со отпадот.
Член 7
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе
се
организира
како
единствено
јавно
претпријатие и дејностите набројани во
членот 4 на оваа Одлука, ќе ги извршува на
територијата на сите општини основачи на
претпријатието.
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе има 6
претоварни станици кои се организирани
како подружници и тоа:
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Берово- за општина Берово и
општина Пехчево
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Македонска Каменица- за
општина Макеоднска Каменица и општина
Делчево
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Виница- за општина Кочани,
општина
Виница,
општина
Зрновци,
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општина Чешиново- Облешево, за ПС
Берово и ПС Македонска Каменица
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Ранковце- за општина Крива
Паланка, за општина Кратово и за
општина Ранковце
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Куманово- за општина
Куманово, општина Липково, општина
Старо Нагоричане и ПС Ранковце.
Претоварна
станица
(ПС)
Подружница Штип- за општина Штип и
општина Карбинци.
Општина Пробиштип отпадот ќе го
носи
директно
до
регионалната
инсталација на ЗЈПРУО “ЕКО ИСТОК –
СЕВЕРОИСТОК”.
Подружниците
на
јавното
претпријатие немаат својство на правно
лице, но можат да настапуваат во
правниот промет во име и за сметка на
јавното претпријатие.
Со
подружницата
раководи
раководител што го именува директорот
на јавното претпријатие.
Член 8
Одлуките на органите на ЗЈПРУО
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе ќе се спроведуваат на единствен
начин за основачите.
Член 9
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе
за
обврските во правниот промет со трети
лица, одговара со целиот свој имот.
Член 10
Финансирањето на ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе ќе
се врши:
- од остварени сопствени приходи
на претпријатието,
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- од Буџетите на општините основачи
на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
Свети Николе во пропорционален износ на
бројот на население според последниот
попис спроведен во Република Северна
Македонија во 2002 година и Закон за
територијалната организација на локалната
самоуправа во Република Македонија
(„Службен
весник
на
Република
Македонија“ бр. 55/04, 22/05, 98/08, 106/08
и 149/14),
-од донации и спонзорства и
-од други извори на приходи.
Основачите
на
ЗЈПРУО
„ЕКО
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе со
посебни одлуки ќе отстапат на користење
имот и опрема за работата на ЗЈПРУО
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе.
Член 11
За лице кое ќе ги врши работите на
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК “
Свети Николе до негово конституирање се
именува Драган Паневски од Свети Николе
именуван со Одлука за именување на лице
кои ќе ги води работите до конституирање
на заедничкото јавно претпријатие за
управување со отпад бр.0801-624 од
05.11.2019 година на Советот на општина
Свети Николе.
Член 12
Органите на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе се Управен
одбор, Одбор за контрола на материјалнофинансиското работење (Надзорен одбор)
и Директор.
Управниот одбор се состои од 15
(петнаесет) членови кои ги именуваат и
разрешуваат советите на општините кои го
основаат заедничкото јавно претпријатие и
тоа на следниот начин:
Советот на општина Куманово
именува 4 (четири) члена
Советот на општина Штип именува 2
(два) члена
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Советот на општина Крива Планака
именува 1 (еден) член
Советот
на
општина
Кочани
именува 2 (два) члена
Советот на општина Свети Николе
именува 1 (еден) член
Советот
на
општина
Виница
именува 1 (еден) член
Советот на општина Делчево
именува 1 (еден) члена
Советот на општина Пробиштип
именува 1 (еден) член
Советот на општина Ранковце
именува 1 (еден) член
Советот на општина Липково
именува 1 (еден) член
Советот на секоја од општините
може да го разреши само членот на
управниот одбор кој самиот го именувал.
Член 13
Одборот за вршење на контрола на
материјално-финансиското работење на
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК
Свети Николе (надзорен одбор) се состои
од 5 (пет) члена кои ги ги именуваат и
разрешуваат Советите на општините кои
го основаат ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОКСЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе и тоа на
следниот начин:
Советот
на
општина
Старо
Нагоричане именува 1 (еден) член
Советот на општина Свети Николе
именува 1 (еден) член
Советот
на
општина
Берово
именува 1 (еден) член
Советот на општина Македонска
Каменица именува 1 (еден) член
Советот на општина Кратово
именува 1 (еден) член.
Советот на секоја од општините
може да го разреши само членот на
Одборот за вршење на контрола на
материјално-финансиското работење на
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
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Свети Николе (надзорен одбор) кој самиот
го именувал.
Член 14
Со работата на ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе
раководи директор.
Директорот се избира по пат на јавен
конкурс, во согласност со Закон за
меѓуопштинска соработка и Законот за
јавни претпријатија.
Постапката за избор на директор ја
спроведува три члена Комисија за избор на
директор формирана со решение од страна
на Градоначалникот на Општина Свети
Николе, по предлог на Градоначалниците
на Североисточниот и Источниот регион и
тоа:
За членови на Комисија за избор
на директор
Два претставника од општините од
Североисточен регион
Еден претставник од општините од
Источниот регион и
За заменици членови на Комисија
за избор на директор
Два претставника од општините од
Источен регион и
Еден претставник од општините од
Североисточен регион.
За правата и должностите на
членовите на Комисијата, начин на работа,
текот на работата, одлучувањето, начинот
на водење и содржината на записникот и
други прашања од доменот на работата на
Комисијатана се донесува Деловник за
работа на Комисијата. Комисијата е должна
да ги разгледа доставените пријави за
директор на ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК
СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе и да
достави
предлог
кандидат
до
Градоначалникот на Општина Свети
Николе кој е должен да го именува во рок
од 8 дена.
Вршител на должноста директор на
ЗЈПРУО „ЕКО ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“
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Свети Николе до избор на директор го
именува Градоначалникот на Општина
Свети Николе на ист начин како за избор
на директор, за период од 6 шест месеци.
Директорот на ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК – СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе
се разрешува согласно Закон за јавните
претпријатија.
Одлуките на градоначалниците на
општините основачи на ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК - СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе
во име на сите градоначалници ги
потпишува Градоначалникот на Општина
Свети Николе.
Член 15
Рокот за донесување на статутот и
именувањето на органите на ЗЈПРУО
„ЕКО ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“
Свети
Николе е 90 дена од денот на уписот во
Централниот регистар на РСМ.
Член 16
Оваа одлука влегува во сила со
денот на објавување во „Службен гласник
на Oпштина Чешиново-Облешево“, а ќе
започне да се применува по нејзиното
донесување од страна на советите на
сите општини основачи на ЗЈПРУО „ЕКО
ИСТОК- СЕВЕРОИСТОК“ Свети Николе.
Бр.08-1640/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за еднократна финансиска
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помош на Мирјанка Димитрова од
Соколарци
1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна
финансиска
помош
на
Мирјанка Димитрова од Соколарци, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
30.10.2020 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 ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1645/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 ЧешиновоОблешево бр.6/2015 и бр.7/2019), и врз
основа на Програмата за остварување на
социјална заштита во општина ЧешиновоОблешево 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 30.10.2020
година донесе:
О Д Л У К А
За еднократна финансиска помош на
Мирјанка Димитрова од Соколарци
Член 1
На
Мирјанка
Димитрова
с.Соколарци со ЕМБГ 0806959498002,
постојано место на живеење
с.Соколарци ул. Лазар Манов бб, и
одобрува еднократна парична помош
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висина од 9.000.00 денари (девет илјади
денари) како помош за социјално
загрозено семејство (за набавка на
огревно дрво).
Член 2
Средствата од член 1 на оваа
Одлука да се исплатат на сметка
200002034025293, Стопанска банка АД.
Средствата се наменски и се
исклучиво за набавка на огревно дрво за
што барателот треба да достави доказ.
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.08-1641/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за еднократна финансиска
помош на Васил Панов од Бурилчево
1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Васил
Панов од Бурилчево , што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
2.Одлуката да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
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Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1646/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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 ЧешиновоОблешево бр.6/2015 и бр.7/2019), и врз
основа на Програмата за остварување на
социјална заштита во општина ЧешиновоОблешево 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 30.10.2020
година донесе:
О Д Л У К А
За еднократна финансиска помош на
Васил Панов од Бурилчево
Член 1
На Васил Панов од с.Бурилчево со
ЕМБГ 1107948493007, со постојано место
на живеење
во с.Бурилчево ул. Гиго
Крстев бб, му се одобрува еднократна
парична помош во висина од 3.000.00
денари (три илјади денари) како помош за
набавка на лекарства или покривање на
болнички трошоци.
Член 2
Средствата од член 1 на оваа
Одлука да се исплатат на сметка
210501680785494, НЛБ банка.
Средствата се наменски и се
исклучиво за набавка на лекарства или
покривање на болнички трошоци за што
барателот треба да достави доказ.
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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.08-1649/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за јавно осветлување на
општина Чешиново-Облешево
1.Ја прогласувам Одлуката за јавно
осветлување на општина ЧешиновоОблешево, што Советот на општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе
на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
2.Одлуката да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1650/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
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
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општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
бр.7/2019), Советот на општина ЧешиновоОблешево на седницата одржана на ден
30.10.2020 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
ЗА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ НА
ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО
I ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Одлуката за јавно осветлување (во
натамошниот текст: одлука) ги регулира
условите за вршење на работи за јавно
осветлување, доделување на задолженија
и обврски за одржување на
јавно
осветлување, т.е. редовно одржување на
јавното осветлување.
Јавно осветлување
Член 2
Под јавно осветлување, во смисла на
одредбите на оваа одлука, се подразбира
систем на енергетски објекти, инсталации и
уреди за осветлување на јавна површина.
Како јавни површини, во смисла на
одредбите
на
оваа
одлука,
се
подразбираат: улици, општински патишта,
плоштади, мостови, пешачки места веднаш
до станбени и други згради, паркови,
паркинзи и зелени површини во станбени
населби,
декоративно
(фасадно)
осветлување на верски објект, училишни
објекти,детски
градинки,
објекти
за
рекреација кои се во јавна сопственост,
речен брег и други области каде се
планира јавна градба - осветлување.
Работи на јавно осветлување
Член 3
Под работи на јавно осветлување, во
смисла на одредбите на оваа одлука,се
подразбираат:
1) Изградба на јавно осветлување,
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2) Редовно снабдување со
електрична енергија за јавно осветлување
3) Редовно одржување на јавното
осветлување
II НАЧИН НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ
Вршење на работи и одговорен
субјект
Член 4
Изградбата на јавното осветлување
ја врши Јавното Претпријатие за
Комунални Дејности „Облешево“, по
претходно донесена Одлука од страна на
Советот на општината.
Изградбата на јавно осветлување
се финансира од буџетот на општината Програма Јавно Осветлување.
Граѓаните можат да финансираат
изградба на јавно осветлување со
претходно известување до општината, по
претходно
изготвена
техничка
документација и добиена согласност од
Советот на општината доколку трошоците
за потрошувачка на електрична енергија
финансирани од буџетот на општина во
голема мера нема да се разликуваат од
претходно направените трошоци за
електрична енергија.
Работите
околу
редовното
одржување на јавното осветлување на
територијата на општина ЧешиновоОблешево ги врши Македонски Телеком
АД –за електронски комуникации Скопје,
согласно Договор за воспоставување на
ЈПП за давање на енергетски услуги на
Јавно
осветлување
бр.03-328/1
од
04.02.2020 година (за дел од мрежата
согласно Договорот) и ЈПКД „Облешево“
за делот на јавно осветлување кој не е
споменат во Договорот со Македонски
Телеком АД а во согласност со ценовник
кој ќе биде утврден со посебен Договор
склучен помеѓу општина ЧешиновоОблешево и ЈПКД „Облешево“
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Член 5
Начинот на извршување на работите
околу јавното осветлување го утврдуваат
вршителите на работата сами по претходен
нивен распоред.
Начинот на извршување на работите
околу Јавното осветлување за работи кои
треба да ги извршува ЈПКД „Облешево“ ќе
се врши со реални потреби за работата
која треба да се изврши и во зависност од
расположивите средства во буџетот.
Редовното одржување на јавното
осветлување
значи
одржување
на
енергетски објекти, инсталации и уреди за
јавно осветлување во исправна состојба за
неговото функционирање. (замена на
светилки,
придушници,
приклучници,
осигурчи, заштитни стакла, изгорени
кабли…)
Редовно снабдување
Член 6
Под
редовно
снабдување
со
електрична
енергија
за
јавно
осветлување,се
подразбира
редовна
испорака на електрична енергија.
Редовното
снабдување
со
електрична енергија се регулира со
Договор склучен со снабдувачот на
електрична
енергија
и
набавувачот,
општината.
Договорот од ставот 2 на овој член
подетално го регулира начинот на набавка,
цената, рокови на плаќање, како и други
прашања од значење за функционирањето
на јавното осветлување.
Недозволени активности
Член 7
Забрането е неовластено:
- отстранување и рушење на згради
и поставување на јавно осветлување, без
претходна согласност од општината;
поврзување
со
објекти
и
инсталации за јавно осветлување, без
претходно донесена Одлука;
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инсталација
на
билборди,
прицврстување на предмети и работи и
лепење постери на згради и
инсталации за јавно осветлување;
- оштетување на инсталации за
јавно осветлување.
III НАДЗОР
Члан 8
Надзор
над
примената
на
одредбите од оваа Одлука
врши
Инспекторот за комунални работи од
општината.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 9
Плаќањето за извршените работи
ќе се врши по доставена фактура од
страна на Македонски телеком АД и по
доставена ситуација за извршени работи
од страна на ЈПКД „Облешево“ претходно
потпишана од страна на надзорот.
Да се вршат редовни контролиувиди за согледување на состојбите,
утврдување на дефектите доведување на
јавното
осветлување
во
исправна
состојба.
Одлуката влегува во сила со денот
на нејзиното донесување и истат ќе се
објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.
Бр.08-1651/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за давање на Согласност на
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Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за
внатрешна организација на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново
1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на Правилникот за
изменување
и
дополнување
на
Правилникот за внатрешна организација
на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
30.10.2020 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 ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1651/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Горанчо Крстев

Врз основа на член 116 став 1
алинеа 8 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, 146/2019 и 275/19),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 30.10.2020
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За давање на Согласност на
Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за
внатрешна организација на ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново
Член 1
Се дава согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација на
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ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново бр.02198/1 од 26.10.2020 година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот
на донесување и истата ќе се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1648/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-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
Одлуката за давање на Согласност на
Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
1.Ја прогласувам Одлуката за
давање на Согласност на Правилникот за
изменување
и
дополнување
на
Правилникот за
систематизација на
работните места на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново, што Советот на општина
Чешиново-Облешево
ја
донесе
на
седницата одржана на ден 30.10.2020
година.
2.Одлуката да се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.09-1652/1
04.11.2020 год.
Облешево

Општина Чешиново-Облешево
Градоначалник
Горанчо Крстев
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Врз основа на член 116 став 1
алинеа 8 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, 146/2019 и 275/19),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 30.10.2020
година ја донесе следната:
ОДЛУКА
За давање на Согласност на
Правилникот за изменување и
дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново
Член 1
Се дава согласност на Правилникот
за изменување и дополнување на
Правилникот
за
систематизација
на
работните места на ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново бр.02-191/1 од 08.10.2020
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила со денот
на донесување и истата ќе се објави во
Службен гласник на општина ЧешиновоОблешево.
Бр.08-1648/1
04.11.2020 год.
Облешево

Совет на
Општина Чешиново-Облешево
Претседател
Васе Анакиев
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