
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 1
Чешиново-Облешево

28.01.2021 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 Информацијата за

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

2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
усвојување на Информацијата за остварени
бруто приходи од работа на пазарот во
Облешево за месец Декември 2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 27.01.2021 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.09-164/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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 27.01.2021 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 Декември

2020 година

I
Се усвојува писмената Информација за

остварени бруто приходи од работа на пазарот
во Облешево за месец Декември 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.08-151/1                                     Совет на
28.01.2021 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 Информацијата за извршени
работи за одржување на јавното

осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Ноември и

Декември 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 Ноември и Декември 2020 година,
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што Советот на општина Чешиново-
Облешево го донесе на седницата одржана
на ден 27.01.2021 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.09-163/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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 27.01.2021 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 Ноември и
Декември 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација за

извршени работи за одржување на јавното
осветлување на територија на општина
Чешиново-Облешево за месец Ноември и
Декември 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.08-150/1 Совет на
28.01.2021 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 Извештајот за
извршување на Одлуките донесени од

Советот на општина Чешиново-Облешево за
период 01.10 - 31.12.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.10 -
31.12.2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-160/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 27.01.2021 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 01.10 - 31.12.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Одлуките донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.10 -
31.12.2020 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
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Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.08-147/1                                     Совет на
28.01.2021 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
утврдување на тарифа за снабдување со

вода за пиење за 2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење за 2021 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-162/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на цени на водни услуги
(Службен весник на Република Македонија
бр.7/2016), 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 27.01.2021 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за снабдување со
вода за пиење за 2021 година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
снабдување со вода за пиење во општина
Чешиново-Облешево за 2021 година, во висина
од 21 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-149/1 Совет на
28.01.2021 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 Извештајот за
извршување на Буџетот на општина

Чешиново-Облешево за 2020 година, за
периодот 01.01-31.12.2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за  извршување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2020 година, за периодот 01.01-31.12.2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-161/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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),
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 27.01.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Извештајот за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, за

периодот 01.01-31.12.2020 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година, за периодот 01.01-31.12.2020
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.08-146/1                                     Совет на
28.01.2021 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
утврдување на тарифа за собирање и

одведување на урбани отпадни води за
2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни
води за 2021 година, што Советот на општина

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-159/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 14 од Законот за
утврдување на водни услуги (Службен весник
на Република Македонија бр.7/2016), 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
27.01.2021 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за давање на Согласност за

утврдување на тарифа за собирање и
одведување на урбани отпадни води за 2021

година

Член 1
Се дава Согласност на ЈПКД

„Облешево“ за утврдување на тарифа за
собирање и одведување на урбани отпадни
води во општина Чешиново-Облешево за 2021
година, во висина од 10 ден/м3.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-148/1                                     Совет на
28.01.2021 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:
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Р  Е  Ш Е  Н  И  Е
за  прогласување и објавување на

Одлуката за  давање на согласнсот за
утврдување на максимален износ на

вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за

2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за  давање на согласнсот за
утврдување на максимален износ на
вредноста на бодот за пресметување на
платите на давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за
2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-157/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 166-3 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 ),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 27.01.2021 година
је донесе следната:

ОДЛУКА
За давање на Согласност за утврдување на

максималниот износ на вредноста на
бодот за пресметување на платите на

давателите на јавни услуги и на
директорите на јавните установи за деца за

2021 година

Член 1
Се дава согласност за утврдување на

максималниот износ на вредност на бодот за

пресметување на платите на давателите на
јавни услуги и на директорите на јавните
установи за деца, за периодот од 01.01.2021
година до 31.12.20201година да изнесува 81,6
денари.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

донесување, истата ќе се објави во Службен
гласник на општина Чешиново – Облешево, а
ќе се применува започнувајќи со исплата на
платата за месец јануари 2021 година.

Бр.08-128/1 Совет на
28.01.2021 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  утврдување на

висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените во

Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, Облешево, за 2021

година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за  утврдување на висина на
вредност на бодот за пресметување на платите
на вработените во Јавното Претпријатие за
Комунални Дејности „Облешево“, Облешево, за
2021 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-158/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев
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Врз основа член 88 точка 3 од Законот за
административни службеници (Службен
весник на Република Македонија бр.27/2014,
199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016,
11/2018, 275/2019 и  14/2020), 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 27.01.2021 година ја донесе следната:

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

на висина на вредност на бодот за
пресметување на платите на вработените

во Јавното Претпријатие за Комунални
Дејности „Облешево“, Облешево, за 2021

година

Член 1
Се дава Согласност вредноста на

бодот за пресметување на плати на јавните
службеници вработени во ЈПКД „Облешево“
за 2021 година да се утврдува на 58,8 денари
за еден бод, по предлог на директорот 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.08-145/1                                     Совет на
28.01.2021 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  одобрување на финансиски
средства за надомест на патни трошоци за
превоз на Милена Нисова од с.Чифлик до

и од Дневниот центар за лица со ментална и
телесна попреченост во Виница

1.Ја прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
надомест на патни трошоци за превоз на
Милена Нисова од с.Чифлик до и од Дневниот
центар за лица со ментална и телесна
попреченост во Виница, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-156/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 27.01.2021 година ја донесе следната:

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

надомест на патни трошоци за превоз на
Милена Нисова од с.Чифлик до и од

Дневниот центар за лица со ментална и
телесна попреченост во Виница

Член 1
Се одобруват по 6.000,00 денари (шест

илјади денари), месечно,  во текот на 2021
година за превоз на Милена Нисова од
с.Чифлик до и од Дневниот центар за лица со
ментална и телесна попреченост во Виница.

Средствата да се исплаќаат месечно во
текот на 2021 година, започнувајки со исплата
од месец јануари 2021 година.
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Член 2
Средствата да се исплаќаат на сметка

на нејзиниот татко Зоран Нисов од Чифлик
ЕМБГ 1006975493026, с/ка 210501605282343
НЛБ банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-144/1                                     Совет на
28.01.2021 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  Латинка Димитриева од Бања

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на  Латинка
Димитриева од Бања, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-155/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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), Советот на општина

Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 27.01.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Латинка Димитриева од Бања

Член 1
На Латинка Димитриева од с.Бања  со

ЕМБГ 1310965498004 со постојано место на
живеење  во с.Бања ул. Брака Ставреви бр.23,
и се одобрува еднократна парична помош во
висина од 5.000.00 денари (пет илјади денари)
како помош за надомест на трошоци за
погребални услуги за лицето Стојанчо
Димитриев од с.Бања, сега покоен

Член 2
Средствата од член 1 на оваа Одлука да

се исплатат на сметка 200002997775680,
Стопанска  банка.

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.08-143/1                                     Совет на
28.01.2021 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 спроведување на постапка за јавно
наддавање за издавање под закуп на

деловен простор сопственост на општина
Чешиново-Облешево во село Облешево

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 Облешево, што Советот на општина
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Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-154/1 Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 27.01.2021 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 Облешево

Член 1
Да се спроведе постапка за јавно

наддавање за издавање под закуп на деловен
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во село Облешево,  Деловен
објект во с.Облешево , КО Облешево,
лоциран на  КП 5443 на адреса ул„М.Тито“
Број на зграда 1, намена на зграда ПО,  Влез
1, Кат ПР, евидентиран во Имотен лист бр. 53
, со површина од  323м2.

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
Објектите да се издадат за период од

10 (десет) години.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-142/1                                     Совет на
28.01.2021 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 Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2020/2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Климент Охридски“ Облешево
за учебната 2020/2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-152/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 27.01.2021 година ја донесе следната:
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О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2020/2021 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната 2020/2021
година бр.01-35/1 од 21.01.2021 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.08-141/1                                     Совет на
28.01.2021 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 ЈПКД  „Облешево“ Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за
вработување за 2021 година во ЈПКД
„Облешево“ Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 27.01.2021 година.

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

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

Бр.09-153/1                   Општина Чешиново-Облешево
28.01.2021 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
27.01.2021 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на

Годишниот план за вработување за 2021
година во ЈПКД  „Облешево“ Облешево

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот план
за вработување за 2021 година во ЈПКД
„Облешево“ Облешево.

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ЈПКД  „Облешево“ 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.08-140/1                                     Совет на
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