
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 3
Чешиново-Облешево

18.03.2021 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 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на Буџетот
на општина Чешиново-Облешево за 2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.03.2021 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.09-532/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев

Врз основа на член 52, точка 3 од
Законот за Буџети (Службен весник на
Република Македонија бр. 64/05, 4/08, 103/08,
156/09, 95/10,180/11, 171/12, 192/15 и  167/16),
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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 12.03.2021 година ја донесе следната:

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

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2020 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на

Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
2020 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.08-522/1                                     Совет на
17.03.2021 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 Годишниот Извештај за
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извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Годишниот Извештај за
извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
12.03.2021 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.09-530/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 и бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 12.03.2021 година
ја донесе следната:

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

Чешиново-Облешево за 2020 година

Член 1
Се усвојува Годишниот Извештај за

извршување на Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2020 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.08-520/1                                     Совет на
17.03.2021 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
Мишо Гацов од с.Жиганци до и од Дневниот

центар за лица со ментална и телесна
попреченост во склоп на ЈУМ ЦСР Кочани

1.Ја прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
надомест на патни трошоци за превоз на Мишо
Гацов од с.Жиганци до и од Дневниот центар за
лица со ментална и телесна попреченост во
склоп на ЈУМ ЦСР Кочани, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 12.03.2021 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.09-531/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 12.03.2021 година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
за одобрување на финансиски средства за
надомест на патни трошоци за превоз на

Мишо Гацов од с.Жиганци до и од
Дневниот центар за лица со ментална и

телесна попреченост во склоп на ЈУМ ЦСР
Кочани

Член 1
Се одобруват по 6.000,00 денари (шест

илјади денари) месечно во текот на 2021
година  за превоз на Мишо Гацов од
с.Жиганци до и од Дневниот центар за лица
со ментална и телесна попреченост во склоп
на ЈУМ ЦСР Кочани.

Средствата да се исплаќаат месечно
во текот на 2021 година, започнувајки од
15.03.2021 година, од кога лицето ќе почне да
го посетува Дневниот центар за лица со
ментална и телесна попреченост во склоп на
ЈУМ ЦСР Кочани

Член 2
Средствата да се исплаќаат на сметка

на неговата мајка Тања Гацова од Жиганци
ЕМБГ 0712984498004, с/ка 240137016183992
Уни 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.08-521/1                                     Совет на
17.03.2021 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  трансфер на средства до
ЈПКД „Облешево“ за работно ангажирање
на сезонски работници за спроведување

на Програмата за јавни работи на

територија на општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за трансфер
на средства до ЈПКД „Облешево“ за работно
ангажирање на сезонски работници за
спроведување на Програмата за јавни работи
на територија на општина Чешиново-
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.03.2021 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.09-529/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 12.03.2021 година ја
донесе следната:

ОДЛУКА
За трансфер на средства до ЈПКД

„Облешево“ за работно ангажирање на
сезонски работници за спроведување на

Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево

Член 1
Се одобрува трансфер на  средства од

Буџетот на општина Чешиново-Облешево до
ЈПКД „Облешево“ , за работно ангажирање на
сезонски работници за  спроведување на
Програмата јавни работи на територија  на
општина Чешиново-Облешево  за 2021 година
и тоа:

1.Работно ангажирање на сезонски
работници – општи работници, 10 (десет)
извршители.
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Месечниот надоместок за работниците
од точка 1  на овој член ќе биде утврден во
Договорот за нивно времено ангажирање кој
истите ќе го склучат со ЈПКД „Облешево“, а
трансферот на средства од општината ќе
биде по доставени месечни ситуации од
страна на Јавното Претпријатие.

Месечниот надоместок за едно
ангажирано лице ќе изнесува 10.000,00
денари нето приход (десет илјади денари),
плус пресметан персонален данок и
осигурување во случај на повреда при работа.

Член 2
Работното ангажирање на работниците

од член 1 на оваа Одлука ќе трае во
зависност од потребите за извршување на
јавни работи, најмалку 1 (еден) месец но не
повеќе од 6 (шест) месеци.

Член 3
Работата која ќе ја извршуваат

работниците од член 1 на оваа Одлука ќе се
одвива по претходно дефиниран неделен
план за работа.

За извршените работи ќе бидат
доставувани месечни информации за видот и
обемот на извршените работи.

ЈПКД „Облешево“ ќе склучи Договор за
регулирање на меѓусебните права и обврски
со ангажираните работници.

Член 4
Средствата се обезбедени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2021
година, а ќе бидат исплаќани на сметка на
Јавното Претпријатие по претходно
доставени ситуации за извршени работи.

Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-519/1 Совет на
17.03.2021 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 Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
12.03.2021 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.09-527/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 “
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден
12.03.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка на
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново за 2020

година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2020 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.08-517/1                                     Совет на
17.03.2021 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 Завршната
сметка на  ЈПКД „Облешево“ за 2020

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка  на  ЈПКД
„Облешево“ за 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 12.03.2021 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.09-528/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 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 12.03.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За усвојување на Завршната сметка
на  ЈПКД „Облешево“ за 2020 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ЈПКД

„Облешево“ за 2020 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.08-518/1 Совет на
17.03.2021 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 Програмата за одржување

на паркови, зеленило и спортско-
рекреативни површини во 2021 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Програмата за одржување на
паркови, зеленило и спортско-рекреативни
површини во 2021 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 12.03.2021 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.09-526/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 год.                            Градоначалник

Облешево                                 Горанчо Крстев
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Врз основа на член 36 став 1, точка 6
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002),
и член 21, став 1, точка 16 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 12.03.2021 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  усвојување на Програмата за

одржување на паркови, зеленило и
спортско-рекреативни површини во 2021

година

Член 1
Се усвојува Програмата за одржување

на паркови, зеленило и спортско-рекреативни
површини во 2021 година, изготвена 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.08-516/1                                     Совет на
17.03.2021 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 Завршната
сметка на  ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци за 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2020 година,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.03.2021 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.09-523/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево  на седницата одржана на ден
12.03.2021 година ја донесе следната:

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

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за 2020
година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци за 2020 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.08-513/1                                     Совет на
17.03.2021 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 Завршната сметка на  ООУ
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„Климент Охридски“ Облешево за 2020
година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Завршната сметка на  ООУ
„Климент Охридски“ Облешево за 2020
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.03.2021 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.09-524/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 бр.7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 12.03.2021 година ја донесе следната:

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

2020 година

Член 1
Се усвојува Завршната сметка на ООУ

„Климент Охридски“ Облешево за 2020
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.08-514/1                                     Совет на
17.03.2021 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 склучување на

Анекс на договорот за закуп на деловен
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во с.Облешево, бр.0307-1235/1 од

19.07.2011 година

1.Ја прогласувам Одлуката за давање
на Согласност за склучување на Анекс на
договорот за закуп на деловен простор
сопственост на општина Чешиново-Облешево
во с.Облешево, бр.0307-1235/1 од 19.07.2011
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.03.2021 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.09-525/1                   Општина Чешиново-Облешево
17.03.2021 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 12.03.2021 година ја донесе следната:

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

Анекс на договорот за закуп на деловен
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во с.Облешево, бр.0307-1235/1 од

19.07.2011 година
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Член 1
Се дава Согласност за склучување на

Анекс на договорот за закуп на деловен
простор сопственост на општина Чешиново-
Облешево во с.Облешево, бр.0307-1235/1 од
19.07.2011 година, со Дејан Анакиев од
с.Облешево со стан на ул.1ви Мај бб
Облешево, ЕМБГ 2502983493036, во својство
на Закупец.

Член 2
Рокот за издавање на објектот под

закуп во Анекс договорот да се утврди на
дополнителни 10 (десет) години почнувачји од
20.07.2021 година, а имајки ги во предвид
одредбите од Законот за облигациони односи
со кои е утврдено дека закупецот за објектот
се грижел како добар домаќин, стопанственик.

Останатите одредби во Договорот бр.
0307-1235/1 од 19.07.2011 година остануваат
исти.

Имајки ги во предвид измените на
Законските регулативи од периодот на
склучување на Договорот до донесување на
Одлуката, во Анекс на Договорот да се
извршат соодветните измени во согласност со
Закон и други подзаконски Акти.

Член 3
Се овластува Градоначалникот на

општина Чешиново-Облешево да го потпише
Анекс на Договорот.

Член 4
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-515/1                                     Совет на
17.03.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Васе Анакиев
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