
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 18 број 8
Чешиново-Облешево

18.07.2022 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 Извештајот за
реализација на Одлуки донесени од

Советот на општина Чешиново-Облешево
за период 01.04. - 30.06.2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за реализација на
Одлуки донесени од Советот на општина
Чешиново-Облешево за период 01.04. -
30.06.2022 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 12.07.2022 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.09-1437/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 7/2019), Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година ја донесе

следната:
О Д Л У К А

За усвојување на Извештајот за
реализација на Одлуки донесени од

Советот на општина Чешиново-Облешево
за период 01.04. - 30.06.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за

реализација на Одлуки донесени од Советот
на општина Чешиново-Облешево за период
01.04. - 30.06.2022 година.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1424/1                                     Совет на
18.07.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 периодот
01.01-30.06.2022 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Извештајот за извршување на
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Буџетот на општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01-30.06.2022 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
12.07.2022 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.09-1438/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 12.07.2022
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Извештајот
за извршување на Буџетот на

општина Чешиново-Облешево за
периодот 01.01-30.06.2022 година

Член 1
Се усвојува Извештајот за извршување

на Буџетот на општина Чешиново-Облешево
за периодот 01.01-30.06.2022 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.08-1425/1                                     Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 за доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата

2021/2022 година во ООУ „Климент
Охридски“ Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата
2021/2022 година во ООУ „Климент Охридски“
Облешево, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 12.07.2022 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.09-1436/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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) и Програмата за награди
и подароци во основното и предучилишното
образование и воспитание во Општина
Чешиново-Облешево за учебната 2021/2022
година бр.08-2002/1 од 15.12.2021 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.17/21), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 12.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда за

прогласување на ученик на генерацијата
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2021/2022 година во ООУ „Климент
Охридски“ Облешево

Член 1
На Ненад Малинов ученик во IXа

одделение во ООУ „Климент Охридски“
Облешево, да му се исплатат 6.000,00 денари
(шест илјади денари) како парична награда за
ученик на генерацијата 2021/2022 во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево.

Средствата да се исплатат на сметка на
неговата мајка Наталија Малинова со ЕМБГ
0203981498028, с/ка 210501595247984  НЛБ
банка

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1426/1                                     Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 за доделување на парична
награда за прогласување на ученик на
генерацијата 2021/2022 година во ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја  прогласувам Одлуката за
доделување на парична награда за
прогласување на ученик на генерацијата
2021/2022 година во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 12.07.2022 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.09-1435/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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) и Програмата за награди
и подароци во основното и предучилишното
образование и воспитание во Општина
Чешиново-Облешево за учебната 2021/2022
година бр.08-2002/1 од 15.12.2021 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.17/21), Советот на општина
Чешиново-Облешево  на седницата одржана
на ден 12.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за доделување на парична награда за

прогласување на ученик на генерацијата
2021/2022 година во ООУ „Страшо Пинџур“

Соколарци

Член 1
На Мартина Ефремова ученичка во IXа

одделение во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, да и се исплатат 6.000,00 денари
(шест илјади денари) како парична награда за
ученик на генерацијата 2021/2022 во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци.

Средствата да се исплатат на сметка на
нејзината мајка Лепа Ефремова со ЕМБГ
0204983497009, с/ка 210501598251977  НЛБ
банка

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1423/1                                     Совет на
18.07.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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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 2023 година во ООУ „Климент Охридски“
Облешево

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за
вработување за 2023 година во ООУ „Климент
Охридски“ Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 12.07.2022 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.09-1434/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 12.07.2022 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2023 година
во ООУ „Климент Охридски“ Облешево

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година во ООУ
„Климент Охридски“ Облешево.

Член 2
Средствата за бруто плати за новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ООУ „Климент Охридски“
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.08-1422/1 Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 2023 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на Годишниот план за вработување
за 2023 година во ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 12.07.2022 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.09-1433/1 Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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
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14/20), Советот  на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
12.07.2022 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот план

за вработување за 2023 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот
план за вработување за 2023 година во ООУ
„Страшо Пинџур“ Соколарци

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1421/1                                     Совет на
18.07.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 2023

година во ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност на Годишниот план за
вработување за 2023 година во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 12.07.2022 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.09-1271/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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
12.07.2022 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на Годишниот план
за вработување за 2023 година во ЈОУДДГ

„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на Годишниот план
за вработување за 2023 година во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново.

Член 2
Средствата за бруто плати за  новите

вработувања се планирани и обезбедени во
Буџетот на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1420/1 Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за формирање на Комисија и
именување на членови на Комисијата за
еднакви можности на мажите и жените
(Комисија за родова рамноправност)

1.Ја  прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија и именување на
членови на Комисијата за еднакви можности
на мажите и жените  (Комисија за родова
рамноправност), што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 12.07.2022 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.09-1431/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево бр.
3/2005),  Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
12.07.2022 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  Формирање на Комисија и именување

на членови на Комисијата за еднакви
можности на мажите и жените  (Комисија за

родова рамноправност)

Член 1
Се формира Комисија за за еднакви

можности на мажите и жените (Комисија за
родова рамноправност).

За членови на Комисијата се
именуваат:

Анита Колева – претседател
Слаџана Ангелова – член и

Франческо Наков – член.

Член 2
Комисијата за родова рамноправност

расправа за прашања од својата област, дава
мислења и предлози до Советот, подготвува
Годишна  Програма  за работа на Комисијата и
ги разгледува предлозите на граѓаните од
областа за која е формирана.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1419/1                                     Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 формирање на Комисија за земјоделие и

именување на членови на Комисијата

1.Ја  прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за земјоделие и
именување на членови на Комисијата, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
12.07.2022 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.09-1430/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево бр.
3/2005),  Советот на општина Чешиново-
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Облешево на седницата одржана на ден
12.07.2022 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  формирање на Комисија за земјоделие

и именување на членови на Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за  земјоделие.
За членови на Комисијата се

именуваат:
Сане Стојанов – претседател
Боби Ѓоргиев – член и
Орце Митров – член.

Член 2
Комисијата за земјоделие ги

разгледува прашањата од областа за која е
формирана, дава предлози, насоки и сугестии
до Советот на општината.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1418/1                                     Совет на
18.07.2022 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 именување на член на
Училишниот одбор на  ООУ„Страшо
Пинџур“ Соколарци, претставник на

основачот

1.Ја  прогласувам Одлуката за
именување на член на Училишниот одбор на
ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, претставник
на основачот, што Советот на општина

Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 12.07.2022 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.09-1429/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 7/2019), и врз основа на член 106,
став 2 од Законот за основно образование
(Службен весник на Република Северна
Македонија бр.161/19 и 222/20),Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 12.07.2022 година ја донесе
следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  именување на член на Училишниот

одбор на  ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци,
претставник на основачот

Член 1
За член на Училишниот одбор на ООУ

„Страшо Пинџур“ Соколарци, претставник на
основачот се именува:

1.Марија Петрова од с.Спанчево.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1417/1                                     Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002),
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Градоначалникот на општина Чешиново-
Облешево донесе:

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

Одлуката за преотстапување на трајно
користење без надоместок на возило за
собирање и транспорт на цврст отпад

Марка DFSK

1.Ја  прогласувам Одлуката за
преотстапување на трајно користење без
надоместок на возило за собирање и
транспорт на цврст отпад Марка DFSK, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
12.07.2022 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.09-1428/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 1, став 2 а во врска
со член 44 од Законот за користење и
располагање со стварите во државна
сопственост со стварите во општинска
сопственост („Службен весник на Република
Македонија“  бр.  78/2015,  106/2015,
153/2015,  190/2016 и 21/2018 и ,,Службен
весник на Република Северна Македонија” бр.
101/19, 275/19 и 122/21), член 21, став 1, точка
43 и член 107 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
12.07.2022 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
за преотстапување на трајно користење
без надоместок на возило за собирање и

транспорт на цврст отпад Марка DFSK

Член 1
На ЈПКД „Облешево“ се преотстапува во

трајно користење без надоместок возило за
собирање и транспорт на цврст отпад Марка
DFSK, модел C31, тип C31, број на мотор
22314473, категорија – товарно N1.

Правата и обврските за трајно
користење на движната ствар од став 1 на овој
член подетално ќе бидат опишани во
Договорот за примопредавање на движната
ствар, склучен помеѓу Градоначалникот на
општина Чешиново-Облешево и директорот на
ЈПКД „Облешево.

Член 2
Составен дел на Договорот да бидат

документи кои ги поседува општината во врска
со движната ствар од член 1 став 1 на оваа
Одлука.

ЈПКД „Облешево“ да ја внесе во пописни
листи движната ствар од член 1 став 1 на оваа
Одлука.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1416/1                                     Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за поставување на
урбана опрема во училишниот двор во

с.Спанчево

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Барање на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци за поставување на урбана
опрема во училишниот двор во с.Спанчево,
што Советот на општина Чешиново-Облешево
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ја донесе на седницата одржана на ден
12.07.2022 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.09-1427/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.07.2022 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 12.07.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
за  усвојување на Барање на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за поставување на
урбана опрема во училишниот двор во

с.Спанчево

Член 1
Се усвојува Барањето на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци а по иницијатива на група
граѓани од с.Спанчево да се постави урбана
опрема во училишниот двор во с.Спанчево
(донација од група граѓани).

При поставување на опремата да
бидат запазени сите законски процедури
согласно Програмата за поставување на
урбана опрема.

Од страна на училиштето да биде
вршен надзор над вршењето на работите.

По завршување на работите да се
достави Извештај за реализацијата.

Член 2
Одлуката влегува во сила 8 (осмиот)

ден од денот на донесувањето и истата ќе се

објави во Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево.

Бр.08-1415/1 Совет на
18.07.2022 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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