
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 19 број 3
Чешиново-Облешево

27.02.2023 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  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 22.02.2023 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.09-392/1 Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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), а во согласност со
Програмата за јавни работи на територија на
општина Чешиново-Облешево за 2023 година
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.13/2022) Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 22.02.2023 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 за јавни работи на територија  на
општина Чешиново-Облешево  за 2023 година
и тоа:

1.Работно ангажирање на сезонски
работници – општи работници, 7 (седум)
извршители.

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 15.000,00 денари
нето приход (петнаесет илјади денари),  плус
пресметан персонален данок и осигурување во
случај на повреда при работа.
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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 2023
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.08-389/1                                     Совет на
24.02.2023 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 Полугодишниот
Извештај за работа на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за учебната 2022/2023
година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за
учебната 2022/2023 година, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 22.02.2023 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.09-391/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 22.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2022/2023 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Страшо Пинџур“
Соколарци за учебната 2022/2023 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.08-390/1                                     Совет на
24.02.2023 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 усвојување на Полугодишниот
Извештај за работа на

ООУ „Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2022/2023 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за
усвојување на Полугодишниот Извештај за
работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2022/2023 година, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
22.02.2023 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.09-393/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 22.02.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За усвојување на Полугодишниот Извештај

за работа на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2022/2023 година

Член 1
Се усвојува писмениот Полугодишен

Извештај за работа на ООУ „Климент
Охридски“ Облешево за учебната 2022/2023
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.08-387/1                                     Совет на
24.02.2023 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 на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и

посети на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2022/2023 година

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на согласност на Планот и Програмата за
изведба на екскурзии и посети на ООУ
„Климент Охридски“ Облешево за учебната
2022/2023 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 22.02.2023 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.09-394/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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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 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 22.02.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и

посети на ООУ „Климент Охридски“
Облешево за учебната 2022/2023 година

Член 1
Се дава согласност на Планот и

Програмата за изведба на екскурзии и посети
на ООУ „Климент Охридски“ Облешево за
учебната 2022/2023 година.

Член 2
Динамиката на организирање на

ученичките екскурзии и излети ја одредува
училиштето.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-388/1                                     Совет на
24.02.2023 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 на согласност на
Планот и Програмата за изведба на
екскурзии и посети на ООУ „Страшо

Пинџур“ Соколарци за учебната 2022/2023
година

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на согласност на Планот и Програмата за
изведба на екскурзии и посети на ООУ „Страшо
Пинџур“ Соколарци за учебната 2022/2023
година, што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 22.02.2023 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.09-395/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 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 22.02.2023 година ја донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За  давање на согласност на Планот и
Програмата за изведба на екскурзии и

посети на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци
за учебната 2022/2023 година

Член 1
Се дава согласност на Планот и

Програмата за изведба на екскурзии и посети
на ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци за
учебната 2022/2023 година.

Член 2
Динамиката на организирање на

ученичките екскурзии и излети ја одредува
училиштето.
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-386/1                                     Совет на
24.02.2023 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 утврдување на предлогот за
воспоставување на меѓуопштинска

соработка

1.Ја  прогласувам Одлуката за
утврдување на предлогот за воспоставување
на меѓуопштинска соработка, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 22.02.2023 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.09-396/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 6 став 1 и 3 од
Законот за меѓуопштинска соработка
(„Службен весник на РМ“, бр. 79/09), член 14 и
36 став (1) точка 15 од Законот за локалната
самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.
05/02) и член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на Општина Чешиново - Облешево, Советот
на Општина Чешиново-Облешево

на седницата одржана на   22.02.2023 година ja
донесе следната:

О   Д   Л   У   К   А
за утврдување на предлогот

за воспоставување на меѓуопштинска
соработка

Член 1
Советот   на   општина Чешиново-

Облешево  го утврдува  Предлогот  за
воспоставување на меѓуопштинска соработка,
поднесен од Градоначалникот на општината
број 09-319/1 од 15.02.2023 година,  за вршење
на работите од член  22, став 1, точка 1  од
Законот за локална самоуправа („Службен
весник на Република Македонија“ бр.5/2002) во
делот на уредување на градежно земјиште,
урбанистичко планирање и градежна
инспекција со општина Кочани.

Член 2
Утврдениот   предлог   од   член   1   на

оваа   Одлука,   процената   за   потребата   од
воспоставување  на  МОС  и  мислењето  на
градоначалникот,  се  доставува до  општина
Кочани заради усвојување.

Член 3
Ова  Одлука  влегува  во  сила  со

денот  на  објавувањето  во  Службен  гласник
на општина Чешиново-Облешево.

Бр.08-385/1                                     Совет на
24.02.2023 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 измените и
дополнувањата на Годишниот план за
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вработување за 2023 година во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
согласност  на измените и дополнувањата 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
22.02.2023 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.09-397/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 22.02.2023 година  донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За давање согласност  на измените и
дополнувањата на Годишниот план за

вработување за 2023 година во ЈОУДДГ
„Ѕвездички“ Чешиново

Член 1
Советот на Општина Чешиново-

Облешево дава Согласност на измените и
дополнувањата 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.08-384/1                                     Совет на
24.02.2023 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 еднократна финансиска помош на
Славица Тасева од с.Жиганци

1.Ја  прогласувам Одлуката за
еднократна финансиска помош на Славица
Тасева од с.Жиганци, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 22.02.2023 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.09-398/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 7/2019), а во согласност со
Програмата за остварување на социјална
заштита во општина Чешиново-Облешево за
2023 година бр.08-2215/1 од 09.12.2022 година
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(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.14/2022), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 22.02.2023 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за еднократна финансиска помош на

Славица Тасева од с.Жиганци

Член 1
На Славица Тасева од с.Жиганци, со

постојано место на живеење  во с.Жиганци ул.
Павлина Вељанова бр.47 и се одобрува
еднократна парична помош во висина од
6.000.00 денари (шест илјади денари) како
помош за лекување.

Член 2
Средствата да се уплатат на сметка

200003326305853 Стопанска Банка.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-383/1                                     Совет на
24.02.2023 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 одобрување на финансиски
средства за набавка на ПП возило

(цистерна) на ДПД Кочани

1.Ја  прогласувам Одлуката за
одобрување на финансиски средства за
набавка на ПП возило (цистерна) на ДПД
Кочани, што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 22.02.2023 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.09-401/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 22.02.2023 година донесе:

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

набавка на ПП возило (цистерна)
на ДПД Кочани

Член 1
Се одобруват 120.000,00 денари (сти и

дваесет илјади денари) како помош на
Доброволно Противпожарно Друштво  Кочани,
како помош за набавка на едно противпожарно
возило – цистерна.

Член 2
Средствата се обезбедени во Буџетот

на општина Чешиново-Облешево за 2013
година а истите ќе се уплатат на сметка на ДПД
Кочани.

Член 3
ДПД Кочани се обврзува со истото, а по

потреба, да ја покрива територијата на
општина Чешиново-Облешево во случај на
пожари или друга елементарна непогода.
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Член 4
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-381/1                                     Совет на
24.02.2023 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 на согласност за
отпочнување на активности за изградба на

Православна Црква во с.Бања

1.Ја  прогласувам Одлуката за давање
на согласност за отпочнување на активности
за изградба на Православна Црква во с.Бања,
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 22.02.2023 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.09-402/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 22.02.2023 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за давање на согласност за отпочнување на

активности за изградба на Православна
Црква во с.Бања

Член 1
Се дава согласност за отопчнување на

активности за изградба на Православна Црква
во с.Бања.

Да се запазат законските процедури
согласно Закон за градење во постапката.

Член 2
За реализација на активностите како

материјална помош од општина Чешиново-
Облешево се одобруваат 7м3 готов бетон.

Член 3
Средствата за набавка на бетонот се

обезбедени во Буџетот на општина Чешиново-
Облешево за 2023 година.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-380/1 Совет на
24.02.2023 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 материјална помош за изградба на плоча

на црквата св.Трифун во с.Кучичино

1.Ја  прогласувам Одлуката за
материјална помош за изградба на плоча на
црквата св.Трифун во с.Кучичино, што Советот
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на општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 22.02.2023 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.09-399/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 22.02.2023 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
за материјална помош за изградба на

плоча на црквата св.Трифун во с.Кучичино

Член 1
Се одобрува набавка на 7м3 готов

бетон за изградба на плоча од 70м2 на
црквата св.Трифун во с.Кучичино.

Член 2
Средствата за набавка на бетонот се

обезбедени во Буџетот на општина
Чешиново-Облешево за 2023 година.

Член 3
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-379/1                                     Совет на
24.02.2023 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

Заклучокот за давање на согласност на
директорот на ЈОУДГ„Ѕвездички“ за

поднесување на барање за добивање на
согласност за нови вработување за
непречено одвивање на воспитно-

образовна дејност во детската градинка

1.Го прогласувам Заклучокот за давање
на согласност на директорот на
ЈОУДГ„Ѕвездички“ за поднесување на барање
за добивање на согласност за нови
вработување за непречено одвивање на
воспитно-образовна дејност во детската
градинка , што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата одржана на
ден 22.02.2023 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.09-400/1                   Општина Чешиново-Облешево
24.02.2023 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 7/2019), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 22.02.2023 година го донесе следниот:

З А К Л У Ч О К
За давање на согласност на директорот на

ЈОУДГ„Ѕвездички“ за поднесување на
барање за добивање на согласност за нови
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вработување за непречено одвивање на
воспитно-образовна дејност во детската

градинка
Член 1

За непречено одвивање на воспитно-
образовната дејност во ЈОУДГ„Ѕвездички“ да
се побара согласност од МТСП за нови
вработувања.

Член 2
Да се запознаат родителите со

потребата од прием на стручен кадар за
непречено и професионално работење на
детската градинка

Член 3
Да се иницира средсба со Министерот

за труд и социјална политика за да се укаже
за потребата од добивање на согласност за
нови вработувања.

На средбата да присуствуваат и
претставници од Советот на општината.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот  на

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

Бр.08-382/1                                     Совет на
24.02.2023 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател
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