
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 17
Чешиново-Облешево

31.12.2019 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 проширување на
програмите за вршење на дејноста во

објект во с. Спанчево,Општина
Чешиново-Облешево во состав на

Јавната општинска установа за деца –
детска градинка „Ѕвездички“-

Чешиново,Општина Чешиново-
Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
проширување на програмите за вршење
на дејноста во објект во с.
Спанчево,Општина Чешиново-Облешево
во состав на Јавната општинска установа
за деца –детска градинка „Ѕвездички“-
Чешиново,Општина Чешиново-Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.12.2019 година.

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

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2608/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 22 став 1 точка 7
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 15
став 1 точка 7 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Сл.гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015), а
во врска со  член 100 став 1 и 2  од Законот
за заштита на децата (Службен весник на
РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15,
25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18,
198/18 и Службен весник на РСМ бр.104/19
и 146/19) и Мислењето од МТСП бр.11-
8316/6 од 25.12.2019 година, Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За проширување на програмите за
вршење на дејноста во објект во с.

Спанчево,Општина Чешиново-Облешево
во состав на Јавната општинска

установа за деца –детска градинка
„Ѕвездички“-Чешиново,Општина

Чешиново-Облешево

Член 1
Одлуката се донесува за

проширување на програмите за вршење на
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дејност во објект во село Спанчево во
состав на Јавната општинска установа за
деца–Детска градинка „Ѕвездички“-
Чешиново,Општина Чешиново-Облешево
(во која општина спаѓа и објектот во
с.Спанчево).

Член 2
Објектот на КП 5620 со седиште на

ул.Едвард Кардељ бб во с.Спанчево,
Општина Чешиново-Облешево,со корисна
површина 193,07 м2 и двор од 234 м2 , се
даваат на коритење на Јавната општинска
установа за деца–Детска градинка
„Ѕвездички“-Чешиново.

Член 3
Називот на објектот во с.Спанчево

ќе гласи:„Штркче“.

Член 4
Во објектот ке се спроведува

програма за рано учење и развој на деца
од предучилишна возраст од 12
(дванаесет) месеци до 6(шест)годишна
возраст.

Според времетраењето програмата
ќе се остварува со целодневен престој.
Згрижувањето и воспитанието на децата
ќе се  реализира во една комбинирана
група во која ќе се згрижуваат до 20 (
дваесет) деца.

Член 5
Објектот е опремен со потребната

опрема согласно правилникот за
стандардите и нормативите за вршење на
дејноста  на установа за деца (Службен
весник на РМ бр. 28/14, 40/14, 136/14,
71/15, 170/16 и 151/18).

Член 6
Соодветен стручен кадар ќе се

обезбеди согласно 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,
163/17,21/18,198/18и Службен весник на
Република Северна Македонија бр.104/19 и
146/19) и Правилникот за стандардите и
нормативите за вршење на дејноста на
установиоте за деца (Службен весник на
Република Македонија бр. 28/14, 40/14,
136/14, 71/15, 170/16 и 151/18).

Член 7
Активностите ќе се изведуваат на

македонски јазик и кирилско писмо
согласно одредбите од закон.

Член 8
Дејноста ќе се врши согласно

Програмата за рано учење и
развој(Службен весник на Република
Македонија бр.26/14).

Член 9
Средствата за вршење на дејноста

ќе се обезбедуваат преку  Јавната
општинска установа за деца–Детска
градинка „Ѕвездички“-во
Чешиново,Општина Чешиново-Облешево
односно од Буџетот на Општина
Чешиново-Облешево, Буџетот на
Република Северна Македонија преку блок
дотации и од надоместокот на корисниците
на услугата.

Член 10
Општина Чешиново-Облешево како

основач на ЈОУДГ„Ѕвездички“ ќе ги преземе
сите потребни активности утврдени со
законските и подзаконските акти,со цел
добивање на Решение од надлежното
Министерство за отпочнување со работа
на објектот.

Член 11
Директорот на ЈОУДГ„Ѕвездички“-

Чешиново, Општина Чешиново-Облешево,
се обврзува да ги превземе сите потребни
активности, согласно законските и
подзаконските акти, со цел усогласување
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на актите на градинката, поради
отпочнување со работа на новиот објект.

Член 12
Одлуката влегува во сила со денот

на донесувањето и истата ќе се објави во
Службен гласник на Општина Чешиново-
Облешево .

Бр.08-2545/1                      Совет на
26.12.2019 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 времено финансирање на
општина Чешиново-Облешево

за период јануари - март 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
времено финансирање на општина
Чешиново-Облешево за период јануари -
март 2020 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2609/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

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

Македонија бр. 5/2002), член 28 став 1
точка 2 и 3 од Законот за финансирање на
единиците на локалната самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,
47/2011 и 192/2015) и член 21 став 1 точка
4 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За времено финансирање на општина

Чешиново-Облешево за период јануари
- март 2020 година

Член 1
Со оваа Одлука се одобрува

времено финансирање на општина
Чешиново-Облешево, за редовно
извршување на функциите на општината и
буџетските корисници, за период од 01
Јануари 2020 година до донесување на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево,
но не подоцна од 31 Март 2020 година.

Член 2
Градоначалникот на општина

Чешиново-Облешево ќе одобрува исплата
на средства по сметки, по потпрограми и
ставки од буџетот, но најмногу до една
третина од вкупно извршените расходи во
првиот квартал  од претходната фискална
година, најдоцна до 31 март, а имајки ги во
предвид готовинските текови.

Член 3
Висината на една третина од вкупно

извршените расходи во првиот квартал од
претходната фискална година по сметки,
по потпрограми и по ставки ќе ја пресмета
Министерството за финансии.
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Член 4
Приливот на средства по видови на

приходи и користењето на средствата по
позиции, ставки и подставки во согласност
со оваа Одлука ќе биде составен дел на
Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година.

Член 5
Оваа Одлука влегува во сила со

денот на нејзиното донесување.
Одлуката ќе се објави во Службен

гласник на општина Чешиново-Облешево,
а ќе се применува од 01.01.2020 година до
31.03.2020 година.

Бр.08-2549/1                      Совет на
26.12.2019 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

Програмата за работа на Советот на
општина Чешиново-Облешево

за 2020 година

1.Ја прогласувам Програмата за
работа на Советот на  општина
Чешиново-Облешево за 2020 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
26.12.2019 година.

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

3.Решението влегува во сила 8
(осмиот) ден од денот на објавувањето во

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.

Бр.09-2606/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 21, став 1, точка
43 од Статутот на општина Чешиново-
Облешево (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015) и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-Облешево
бр. 1241/1 од 11.06.2019 година Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
26.12.2019 година ја донесе следната:

ПРОГРАМА
за работа на Советот на  општина

Чешиново-Облешево
за 2020 година

1.Извештај за работа на ЈПКД
Облешево за 2019 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
2.Извештај за работа на пазарот

во Облешево за  2019 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
3.Извештај за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево  за период јануари-декември
2019

Изготвувач: Овластен
сметководител-Советник по сметководство

Рок на разгледување: Јануари
4. Извештај за реализација на

Програмата за работа на Комисијата
за родова рамноправност за 2019
година

Изготвувач: Координатор за родова
рамноправност

Рок на разгледување: Јануари
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5.Информација за уличното
осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2019
година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јануари
6.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период октомври-
декември 2019

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јануари
7.Програма за одржување на

паркови и зеленила во општината за
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јануари
8.Програма за одржување на

селските гробишта во 2020 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
9.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јануари
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Февруари
10.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец јануари 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Февруари
11.Завршна сметка на Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за
2019 година

Изготвувач: Овластен
сметководител-Советник по
сметководство

Рок на разгледување:Март
12.Завршна сметка на ЈПКД

Облешево за 2019  година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
13.Завршна сметка на ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново за 2019 година

Изготвувач: ЈОУДДГ „Ѕвездички“
Чешиново

Рок на разгледување: Март
14.Информација за извршени

припреми за реализација на планот за
наводнување за 2020  година

Изготвувач:Водни заедници –
Водостопанство Брегалница

Рок на разгледување:Март
15.Информација за извршени

припреми за планот за сеидба
Изготвувач: Министерство за

земјоделство, шумарство и водостопанство
подрачно одделение Кочани

Рок на разгледување:Март
16.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец
февруари 2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Март
17.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
февруари 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Март
18.Информација за локалните

водоводи и водоснабдувањето во
општината

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
19.Информација за

канализационата мрежа во општината
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
20.Информација за издадени

деловни простории под закуп,
сопственост на општината

Изготвувач:Одбор за комунални
дејности

Рок на разгледување:Април
21.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец март
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Април
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22.Извештај за извршување на
Буџетот за период јануари-март 2020

Изготвувач: Овластен
сметководител-Советник по
сметководство

Рок на разгледување:Април
23.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец март 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Април
24.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период јануари-март 2020

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Април
25.Информација за состојбата

со наводнувањето во општина
Чешиново-Облешево за пролетната
сеидба

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство, п.е.Кочани

Рок на разгледување:Мај
26.План и Програма за

одржување на Илинденски Спортски
Игри Чешиново 2020 година

Изготвувач:Комисија за
општествени дејности

Рок на разгледување:Мај
27.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец април
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Мај
28.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец април 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Мај
29.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец мај
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево

Рок на разгледување:Јуни
30.Информација за состојбата со

патната мрежа на територија на
општината

Изготвувач:МВР-УВР Кочани
Рок на разгледување:Јуни
31.Годишен Извештај за крајот

на учебната година во Основните
Училишта

Изготвувач:ОУ Климент Охридски,
Облешево и ОУ Страшо Пинџур,
Соколарци

Рок на разгледување:Јуни
32.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
мај 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јуни
33.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-јуни 2020
Изготвувач: Овластен

сметководител - Советник по
сметководство

Рок на разгледување:Јули
34.Периодичен извештај за

работа на Градоначалникот
Изготвувач:Градоначалникот
Рок на разгледување:Јули
35. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јуни
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Јули
36.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
јуни 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Јули
37.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на
општината за период април-јуни 2020

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Јули
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38.Извештај за Илинденски
Спортски Игри Чешиново 2020

Изготвувач: Комисија за
општествени дејности

Рок на разгледување:Август
39.План и Програма за прослава

на празникот на општината, 21ви
Септември

Изготвувач: Комисија за празници
и манифестации

Рок на разгледување:Август
40.Информација за извршување

на жетвата и откупот на стрни
жита од родот 2020 година

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство, п.е.Кочани

Рок на разгледување:Август
41. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец јули
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Август
42.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец јули 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Август
43.Годишна Програма за работа

на основните училишта за учебната
2020/2021 година

Изготвувач: Основните Училишта
Рок на разгледување:Септември
44.Годишна Програма за работа

на Детската Градинка за воспитнта
2020/2021 година

Изготвувач: Детска Градинка
Рок на разгледување:Септември
45.Информација за

подготовките и извршувањето на
есенската сеидба

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство, п.е.Кочани

Рок на разгледување:Септември

46.Информација за почетокот на
учебната година во  основното
образование во општина Чешиново-
Облешево

Изготвувач:ОУ Климент Охридски,
Облешево и ОУ Страшо Пинџур,
Соколарци

Рок на разгледување:Септември
47.Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец  август
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
48.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
август 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Септември
49. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец
септември 2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Октомври
50.Извештај за извршување на

Буџетот за период јануари-септември
2020

Изготвувач: Овластен
сметководител -Советник по сметководство

Рок на разгледување:Октомври
51.Програма за зимско одржување

на локалните патни правци во
општината

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Октомври
52.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
септември 2020

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Октомври
53.Извештај за извршување на

Одлуките донесени од Советот на



Стр. 8 br.17 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 31.12.2019god.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

општината за период јули-септември
2020

Изготвувач: Градоначалникот
Рок на разгледување: Октомври
54.Информација за извршување

на оризовата жетва и откупот на
оризовата арпа од родот 2020 година

Изготвувач:Министерство за
земјоделство, шумарство и
водостопанство, п.е.Кочани

Рок на разгледување:Ноември
55. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец
октомври 2020  година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Ноември
56.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец октомври 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Ноември
57.Нацрт Буџет за 2021 година
Изготвувач:Овластен

сметководител-Советник по
сметководство

Рок на разгледување:Ноември
58.Програма за работа на

Комисијата за родова рамноправност
за 2021 година

Изготвувач:Комисија за родова
рамноправност

Рок на разгледување: Ноември
59.Разгледување на годишен

план за наводнување на
земјоделското земјиште во општина
Чешиново-Облешево

Изготвувач:Водни Заедници,
Водостопанство Брегалница

Рок на разгледување:Декември
60.Програма за уредување на

градежно земјиште во општина
Чешиново-Облешево за 2021 година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Декември
61.Програма за јавно

осветлување за 2021
Изготвувач:Комисија за урбанизам,

комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување:Декември
62.Буџет на општина Чешиново-

Облешево за 2020 година
Изготвувач:Овластен

сметководител-Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
63.Одлука за извршување на

Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 година

Изготвувач:Овластен
сметководител-Советник по сметководство

Рок на разгледување:Декември
64.Одлука за благајнички

максимум за 2021 година
Изготвувач:Овластен

сметководител-Советник по сметководство
Рок на разгледување:Декември
65.Програма за работа на

Советот на општина Чешиново-
Облешево за 2021 година

Изготвувач:Комисија за изготвување
на Програма за работа на Советот

Рок на разгледување:Декември
66.Информација за наплата на

даноците во општина Чешиново-
Облешево за 2021 година

Изготвувач:Одделение за даноци
Рок на разгледување:Декември
67.Извештај за работа на

Советот на општината
Изготвувач:Претседател на Советот
Рок на разгледување:Декември
68.Годишен извештај за работа

на Градоначалникот на општината
Изготвувач:Градоначалник
Рок на разгледување:Декември
69. Информација за работа на

пазарот во Облешево за месец ноември
2020 година

Изготвувач:ЈПКД Облешево
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Рок на разгледување:Декември
70.Информација за уличното

осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за
месец ноември 2020 година

Изготвувач: ЈПКД Облешево
Рок на разгледување: Декември
71.Програма за социјална

заштита за 2021 година
Изготвувач: Комисија за

општествени дејности
Рок на разгледување:Декември
72. Програма за изработка на

Урбанистички Планови (за село),
Урбанистички Планови вон населено
место, ЛУПД и измени и дополнувања
на  урбанистички планови за 2021
год.на подрачјето на општина
Чешиново-Облешево

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
73.Програма за одржување на

јавната чистота на подрачјето на
општина Чешиново-Облешево за 2021
година

Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
74.Програма за управување со

отпад за 2021 година
Изготвувач: Комисија за урбанизам
Рок на разгледување:Декември
75.Програма за работа на ЈПКД

Облешево за 2021 година
Изготвувач:ЈПКД Облешево
Рок на разгледување:Декември
76.Програма за изградба и

одржување на локалните патишта и
улици во општина Чешиново-
Облешево за 2021 година

Изготвувач:Комисија за урбанизам,
комунални работи и заштита на животната
средина

Рок на разгледување: Декември
Бр.08-2600/1                      Совет на
30.12.2019 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 сопствено учество во

реализација на проект
„ MSIP-NCB-108-19-II - Набавка на

патничко возило во општина Чешиново-
Облешево“

1.Ја прогласувамОдлуката за
сопствено учество во реализација на
проект „MSIP-NCB-108-19-II - Набавка на
патничко возило во општина Чешиново-
Облешево“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2607/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
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на седницата одржана на ден 16.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За сопствено учество во реализација

на проект „ MSIP-NCB-108-19-II -
Набавка на патничко возило во
општина Чешиново-Облешево“

Член 1
За реализација на проект „ MSIP-

NCB-108-19-II - Набавка на патничко
возило во општина Чешиново-Облешево“,
општина Чешиново-Облешево од
сопствениот Буџет ќе учествува со
финансиски средства од 43.697,00 денари
(четириесет и три илјади шестотини
деведесет и седум денари).

Член 2
Средствата од член 1 на оваа

Одлука да се уплатат од приходно конто
725939 – сметка 772014046063718  на
сметка 7720140460785А4 - приходно
конто 742113.

Истите подоцна ќе бидат исплаќани
од Програма ЕА Капитални трошоци на
општината, расходно конто 486110 –
купување на моторни возила.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2603/1                      Совет на
30.12.2019 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 утврдување на финансиска
конструкција за купување на подароци
за празникот Богојавление – Водици

1.Ја прогласувам Одлуката за
утврдување на финансиска конструкција за
купување на подароци за празникот
Богојавление – Водици, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2605/1        Општина Чешиново-Облешево
27.12.2019 год.               Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија
бр.5/2002), член 21, став 1, точка 43
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015) и Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019), и
врз основа на Програмата за активности на
општина Чешиново-Облешево во областа
на културни и спортски манифестации за
2020 година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.14/19), Советот на
општина Чешиново-Облешево  на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:
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О  Д  Л  У  К  А
За  утврдување на финансиска

конструкција за купување на подароци
за празникот Богојавление – Водици

Член 1
За купување на подароци за

празникот Богојавление – Водици 2020 се
предвидуваат средства во висина од
15.000,00 денари (петнаесет илјади
денари).

Средствата се предвидени во
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.08-2601/1                      Совет на
30.12.2019 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 материјална
помош за организација на прославата

за празникот Василица – Сурва во
с.Теранци, 2020 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна материјална помош за
организација на прославата за празникот
Василица – Сурва во с.Теранци, 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на

седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2604/1        Општина Чешиново-Облешево
27.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019), и
врз основа на Програмата за активности на
општина Чешиново-Облешево во областа
на културни и спортски манифестации за
2020 година (Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.14/19), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна материјална помош за

организација на прославата за
празникот Василица – Сурва во

с.Теранци, 2020 година

Член 1
За организација на прославата за

празникот Василица – Сурва во с.Теранци,
а врз основа на поднесено писмено
Барање од страна на Организациониот
одбор на Месна Заедница Теранци, им се
одобрува еднократна материјална помош
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во набавка на еден  ЛЦД телевизор, како
помош за лотаријата организирана од
страна на Организациониот одбор со
вредност до 10.000,00 денари (десет
илјади денари).

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2602/1                      Совет на
30.12.2019 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
Информацијата за наплата на даноците

на територија на општина Чешиново-
Облешево за 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Информацијата за наплата
на даноците на територија  на општина
Чешиново-Облешево за 2019 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
26.12.2019 година.

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

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

Бр.09-2631/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Информацијата

за наплата на даноците на територија
на општина Чешиново-Облешево за

2019 година

I
Се усвојува писмената Информација

за наплата на даноците на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2019
година, изготвена од Одделението за
финансиски прашања.

II
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-2628/1                      Совет на
30.12.2019 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
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Одлуката за усвојување на
Информацијата за издадени деловни

простории под закуп и остварени
приходи по основ на Договори за закуп

во 2019 година

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Информацијата за
издадени деловни простории под закуп и
остварени приходи по основ на Договори
за закуп во 2019 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2630/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за усвојување на Информацијата

за издадени деловни простории под
закуп и остварени приходи по основ на

Договори за закуп во 2019 година

I
Се усвојува писмената Информација

за издадени деловни простории под закуп и
остварени приходи по основ на Договори за
закуп во 2019 година.

II
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

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

Бр.08-2627/1                      Совет на
30.12.2019 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  Драги Трајков од с.Бурилчево

1.Ја прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на  Драги
Трајков од с.Бурилчево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2629/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 год. Градоначалник
Облешево                     Горанчо Крстев

Врз основа на член 36 став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
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(Службен весник на Република
Македонија бр.5/2002) и член 21, став 1,
точка 43 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За еднократна финансиска помош на

Драги Трајков од с.Бурилчево

Член 1
На Драги Трајков од с.Бурилчево со

ЕМБГ 0305962493004,  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
лекување на неговата сопруга Донка
Трајкова.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

210501556577964 НЛБ банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2626/1                      Совет на
30.12.2019 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 материјална помош на

Мирјанка Димитрова од с.Соколарци

1.Ја прогласувам Одлуката за
материјална помош на Мирјанка Димитрова
од с.Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година.

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

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

Бр.09-2636/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За материјална помош на Мирјанка

Димитрова од с.Соколарци
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Член 1
Се одобрува материјална помош во

градежен материјал во висина од
20.000,00 денари (дваесет илјади денари)
за реконструкција (поправка) на семејна
кужа во село Соколарци, поради опасност
од рушење.

Член 2
Работната рака за реконструкција

на објектот  семејна куќа е на терет на
барателот.

По завршување на градежните
зафати да се достави Извештај за
вградениот материјал.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2633/1                      Совет на
30.12.2019 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 Барање за
материјална помош на Месна Заедница

Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална
помош на Месна Заедница Облешево,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 26.12.2019 година.

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

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

Бр.09-2637/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање за

материјална помош на Месна Заедница
Облешево

Член 1
Се усвојува Барањето за

материјална помош на Месна Заедница
Облешево за тампонирање на полски пат
патен правец Тумба (Теранци-Облешево-
Подлог), во атарот на општина Чешиново-
Облешево, тампонирање на полски пат
Тенка Патешка во должина од 1,5м,
Чифлички пат во должина од 1км и
Пребивање на полски пат Прогон во
должина од 1км и реконструкција на „Боров
мост“ на Кочанска река .
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Член 2
Средствата да се обезбедат во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2634/1                      Совет на
30.12.2019 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 Барање за
материјална помош на Месна Заедница

Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална
помош на Месна Заедница Теранци, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
26.12.2019 година.

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

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

Бр.09-2635/1 Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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 Одлуката за измени
и дополнувања на Статутот на општина
Чешиново-Облешево бр. 1241/1 од
11.06.2019 година Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-Облешево
на седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање за

материјална помош на Месна Заедница
Теранци

Член 1
Се усвојува Барањето за

материјална помош на Месна Заедница
Теранци за тампонирање на полски пат
патен правец Тумба (Теранци-Облешево-
Подлог).

Член 2
Средствата да се обезбедат во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2632/1                      Совет на
30.12.2019 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
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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 Барање за
материјална помош на Месна Заедница

Теранци

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална
помош на Месна Заедница Теранци, што
Советот на општина Чешиново-Облешево
ја донесе на седницата одржана на ден
26.12.2019 година.

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

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

Бр.09-2640/1        Општина Чешиново-Облешево
30.12.2019 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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање за

материјална помош на Месна Заедница
Теранци

Член 1
Се усвојува Барањето за

материјална помош на Месна Заедница
Теранци за набавка на 10 бетонски ќунци
ф1000 и потпорен ѕид за улица и зафат во
место воден дол во с.теранци на улива
„Маџир маало“ и еден леќечки полицаец кај
игралиштетро на патот Теранци-Облешево
во вредност од 150.000,00 денари (сто и
педесет илјади денари).

Член 2
Средствата да се обезбедат во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2638/1 Совет на
30.12.2019 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 Барање за
материјална помош на група граѓани од

с.Чешиново

1.Ја прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање за материјална
помош на група граѓани од с.Чешиново,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана
на ден 26.12.2019 година.
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2.Решението да се објави во
Службен Гласник на општина Чешиново-
Облешево.

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

Бр.09-2662/1        Општина Чешиново-Облешево
31.12.2019 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
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 26.12.2019
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Барање за

материјална помош на група граѓани од
с.Чешиново

Член 1
Се усвојува Барањето за

материјална помош на група граѓани од
с.Чешиново за набавка на градежен
материјал за изградба на летниковец во
„Горно маало“ и тоа: 10 греди (10 х 12) по
3м должина, штафни 100м, и лим 10
парчиња по 2 метри.

Член 2
Средствата да се обезбедат во

Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за 2020 година.

Да се достави Извештај за
вградениот материјал.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-2639/1                      Совет на
30.12.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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