
SLU@BEN   ГLASNIK 
                NA OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

 

Godina 13 broj 13 
^e{inovo-Oble{evo 

16.11.2017 godina 

Izleguva po 
potreba 

 

 

 

 

  Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Градоначалникот на општина 
Чешиново-Облешево донесе: 

 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

за  прогласување и објавување на 
Одлуката  за избор на Претседател 
на  Советот на општина Чешиново-

Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
избор на Претседател на Советот на 
општина Чешиново-Облешево, што 

Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 

08.11.2017 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.09-1753/1      Општина Чешиново-Облешево 

15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 19 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 08.11.2017 

година донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  избор на Претседател на Советот 

 на општина Чешиново-Облешево 
 

Член 1 
 За Претседател на Советот на 
општина Чешиново-Облешево се именува 

членот на Советот, Васе Анакиев. 
 

Член 2 
 Мандатот на Претседателот на 
Советот е 4 (четири) години. 

 
Член 3 

 Претседателот на Советот ги 
свикува и раководи со седниците на 

Советот на општината, се грижи за 
организацијата и работата на Советот и ги 
потпишува прописите што ги донел 

Советот и во рок од три дена од денот на 
нивното донесување ги доставува на 

Градоначалникот заради објавување. 
 

Член 4 

Одлуката влегува во сила со денот 
на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1735 /1                         Совет на 
15.11.2017 год. Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 
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Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
бр.5/2002), Градоначалникот на општина 

Чешиново-Облешево донесе: 
 

 

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

Одлуката за избор на Комисија за 
мандатни прашања,  
избори и именувања 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на Комисија за мандатни 
прашања, избори и именувања, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 

ја донесе на седницата одржана на ден 
08.11.2017 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.09-1754/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 32,  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 08.11.2017 
година донесе: 

 

О  Д  Л  У  К  А  
За  избор на Комисија за мандатни 

прашања, избори и именувања 
 

Член 1 
 За членови на Комисијата за 
мандатни прашања, избори и именувања 

се именуваат следните членови на 
Советот: 

1.Далибор Ангелов – претседател 
на Комисијата. 

2.Љупчо Максимов – член 
3.Васе Анакиев – член 

 4.Трајче Николов – член и 
 5.Стојан Ангелов – член. 

 

Член 2 
 Комисијата за мандатни прашања, 

избори и именувања разгледува и 
подготвува предлози кои се однесуваат на 
мандатно имунитетните прашања. 

 Разгледува и подготвува предлози 
за избор и именување и разрешување од 

надлежност на 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.08-1736 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.   Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                        Претседател 
                                           Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 членови 

на Комисијата за финансирање, 
буџет, даноци и локален економски 

развој  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата за 
финансирање, буџет, даноци и локален 

економски развој, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе 
на седницата одржана на ден 08.11.2017 

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.09-1755/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 26 став 1, 

точка 1 и став 2, член 28  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 08.11.2017 година 

донесе: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за финансирање, буџет, 
даноци и локален економски развој  

 
Член 1 

 Членови на Комисијата за 

финансирање, буџет, даноци и локален 
економски развој се : 

1.Далибор Ангелов - претседател 
2.Васе Анакиев - член 
3.Љупчо Максимов – член 

4.Тина Петрова - член и 
5.Јорданчо Сандев - член.  

 
Член 2 

 Комисијата за финансирање, 

Буџет, даноци и локален економски 
развој ги разгледува прашањата во 

врска со финансирањето на општината, 
Буџетот и годишната сметка, прашањата 

од областа на даноците како и 
прашањата од планирањето и 
програмирањето на локалниот 

економски развој, во согласнот со 
позитивните законски прописи. 

 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот 
на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1737 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Комисијата за статут и прописи  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата за 
статут и прописи, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1756/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 26 став 1 точка 

4, став 2 и 3  и член 31  од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 

гласник на општина Чешиново-Облешево 
бр. 6/2015),  Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
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одржана на ден 08.11.2017 година 
донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на  

Комисијата за статут и прописи  

 
Член 1 

 Членови на Комисијата за статут и 
прописи се : 

1.Трајче Николов - претседател 

2.Дарко Стојанов - член 
3.Румена Стојанова - член 

4.Борче Јованов - член и 
5.Марија Јованова-надворешен 

член. 

 
Член 2 

 Комисијата за статут и прописи го 
утврдува предлогот на Статутот на 

општината , ги разгледува 
иницијативите и предлозите за измена 
на Статутот и ја следи неговата примена 

и ги разгледува начелните прашања од 
статутарен карактер. 

 Го утврдува предлогот на 
деловникот на Советот. 
 Подготвува предлог мислења по 

предлог законите кои се однесуваат на 
општината. 

 Разгледува и други општи акти од 
надлежност на 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.08-1738 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 

самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 членови 

на Комисијата за општествени 
дејности  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата за 

општествени дејности, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе 

на седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1759/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 26 став 1 точка 

3 став 2 и 3 и член 30  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 08.11.2017 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за општествени дејности  
 

Член 1 
 Членови на Комисијата за 

општествени дејности се : 
1.Дарко Стојанов - претседател 
2.Трајче Николов - член 

3.Љупчо Максимов - член 
4.Игор Нисев – член и 
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5.Јорданчо Сандев - член. 
 

Член 2 
 Комисијата за општествени 

дејности ги разгледува прашањата од 
надлежност на општината а кои се 
однесуваат на културата, спортот и 

рекреацијата, социјалната заштита и 
заштита на децата, образованието, 

здравствената заштита, јавната 
безбедност и безбедноста во сообраќајот 
како и противпожарната заштита. 

   
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот 
на донесување и истата ќе се  објави во 
Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1751 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 членови 

на Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата за 

изготвување на Програма за работа на 
Советот, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1758/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 
Врз основа на член 25  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 08.11.2017 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 
Комисијата за изготвување на 

Програма за работа на Советот  
 

Член 1 

 Членови на Комисијата за 
изготвување на Програма за работа на 

Советот се:  
1.Трајче Николов - претседател 
2.Румена Стојанова – член и 

3.Стојан Ангелов - член 
 

Член 2 
 Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот, изготвува 

Предлог Програма за работа, која ја 
предлага на усвојување на Советот, во 

тековната година за наредната година  
 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот 
на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1750 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 
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(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Комисијата за еднакви можности  

на мажите и жените  ( Комисија за 
родова рамноправност) 

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
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 
08.11.2017 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.09-1760/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 
Врз основа на член 25  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 08.11.2017 
година донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 

Комисијата за еднакви можности  
на мажите и жените  ( Комисија за 

родова рамноправност) 

 
 

Член 1 
 Членови на Комисијата за еднакви 

можности на мажите и жените (родова 
рамноправност) се:  

1.Тина Петрова - претседател 
2.Далибор Ангелов - член и 
3.Светлана Заова – 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.08-1749 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Комисијата за лицитација 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата за 

лицитација, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 08.11.2017 
година. 

2.Решението да се објави во 

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

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево.  

 
Бр.09-1761/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 
Врз основа на член 25  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 08.11.2017 

година донесе: 
 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 

Комисијата за лицитација 
 

Член 1 

 За членови на Комисијата  за 
лицитација се:  

1.Васе Анакиев – претседател 
2.Љупчо Максимов – член и 
3.Јорданчо Сандев - член 

За нивни заменици се именуваат: 
1.Трајче Николов – заменик 

претседател 
2.Дарко Стојанов – заменик член и 
3.Борче Јованов – заменик член 

 
Член 2 

 Комисијата за лицитација 
расправа за прашања 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.08-1748 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                               Васе Анакиев 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 унапредување на правата на 

пациентите во општина Чешиново-

Облешево 
  

1.Ја прогласувам Одлуката 
формирање на Комисија за унапредување 
на правата на пациентите во општина 

Чешиново-Облешево, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе 

на седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1770/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 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 25 од 
Статутот на општина Чешиново-Облешево 
(Службен гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.6/2015) а во согласност со 
член 39 од Законот за заштита на правата 

на пациентите (Службен весник на 
Република Македонија бр.82/2008, 

12/2009, 53/2011, 150/2015),Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 
седницата одржана на ден 08.11.2017 

година ја донесе следната: 
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О  Д  Л  У  К  А 
За формирање на Комисија за 

унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-

Облешево 
 

Член 1 

Се формира Комисија за 
унапредување на правата на пациентите 

во општина Чешиново-Облешево. 
 

Член 2 

За членови на Комисијата се 
именуваат: 

  А) Претставници од Советот 
 1.Љупчо Николов – претседател 
 2.Румена Стојанова – член 

 3.Стојан Ангелов – член 
 Б) Претставници од Невладини 

Организации 
 4.Кристина Јанева – член и 

 5.Светлана Заова – член 
 В)Претставници здравствени 
работници 

 6.Валентина Цоцева 
 7.Даниела Димитрова 

           Г)Претставници од пациентите 
 8.Живка Георгиева – член и 
 9.Сања Максимова – член 

 
Член 3 

 Мандатот на членовите на 
Комисијата е две години со право на 
уште еден избор. 

Член 4 
Комисијата расправа за прашања 

од својата област за која е формирана, 
во согласнот со Закон. 
 

Член 5 
 Одлуката влегува во сила со денот 

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

 
Бр.08-1747 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Комисијата за земјоделие  

 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Комисијата за 

земјоделие, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 08.11.2017 

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.09-1762/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 25  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 08.11.2017 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 
Комисијата за земјоделие  

 

Член 1 
 Членови на Комисијата за 

земјоделие се : 
1.Трајче Николов - претседател 
2.Васе Анакиев – член и 

3.Игор Нисев - член. 
 



Стр. 9 br.13                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            16.11.2017god. 

 

IZDAVA:OP[TINA ^E[INOVO-OBLE[EVO 

Член 2 
 Комисијата за земјоделие 

расправа за прашања од својата област, 

дава мислења и предлози до Советот 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.08-1746 /1                      Совет на 

15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 членови 

на Училишниот Одбор на  
ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, 

претставници на основачот 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Училишниот 
Одбор на  ООУ„Страшо Пинџур“ 
Соколарци, претставници на основачот, 

што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.11.2017 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.09-1763/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 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 врз основа на член 124 од Законот за 
основно образование (Службен весник на 

Република Македонија бр.103/2008, 
33/2010, 116/2010, 156/2010, 6/2012, 
18/2011, 42/2011, 51/2011, 100/2012, 

24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 

127/2016 и 67/2017),Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 08.11.2017 година ја 

донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 
Училишниот Одбор на  ООУ„Страшо 

Пинџур“ Соколарци, претставници на 

основачот 
 

Член 1 
За членови на училишниот одбор на 

ООУ „Страшо Пинџур“ Соколарци, 

претставници на основачот се именуваат: 
1.Драгана Постолова и 

2.Александра Златанова 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот 

на  нејзиното донесување и истата ќе се 

објави во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

Бр.08-1745 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. 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 именување на членови 

на Училишниот Одбор на  
ООУ„Климент Охридски“ Облешево, 

претставници на основачот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Училишниот 
Одбор на  ООУ„Климент Охридски“ 

Облешево, претставници на основачот, 
што Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 08.11.2017 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.09-1764/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 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 врз основа на член 124 од 
Законот за основно образование 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.103/2008, 33/2010, 

116/2010, 156/2010, 6/2012, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 100/2012, 24/2013, 

41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 
98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 и 
67/2017),Советот на општина Чешиново-

Облешево на седницата одржана на ден 
08.11.2017 година ја донесе следната: 

О  Д  Л  У  К  А 
За именување на членови на 

Училишниот Одбор на  ООУ„Климент 
Охридски“ Облешево, претставници 

на основачот 
 

Член 1 

За членови на училишниот одбор на 
ООУ „Климент Охридски“ Облешево, 

претставници на основачот се именуваат: 
1.Ванчо Ѓоргиев и 
2.Сузана Данилова 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот 

на  нејзиното донесување и истата ќе се 

објави во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 

Бр.08-1744 /1                      Совет на 

15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Управниот 
Одбор на ЈПКД „Облешево“,што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
08.11.2017 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 
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Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево.  

 
Бр.09-1765/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36, став 1, 
точка 5 од Законот за локална 

самоуправа (Службен весник на 
Република Македонија бр.5/2002), член 

21, став , точка 28 од Статутот на 
општина Чешиново-Облешево (Службен 
гласник на општина Чешиново-Облешево 

бр.6/2015), а во согласност со член 17 
од Законот за јавни претпријатија 

(Службен весник на Република 
Македонија бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 
49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12 

и 119/13), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 08.11.2017 година ја 
донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

„Облешево“ 

 
Член 1 

 За Членови на Управниот одбор на 
ЈПКД „Облешево“ се именуваат: 
 1.Иле Арсов 

 2.Горанчо Трајанов 
 3.Бранко Максимов 

 4.Бранко Ѓоргиев 
 5.Зоран Ѓоргиев 
 

Член 2 
 Управниот одбор на ЈПКД 

„Облешево“ расправа за прашања од 
својата област за која е формиран, во 

согласност со Закон. 
 

Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување и истата ќе се 

објави во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1743 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 членови 

на Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење 

на ЈПКД „Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Одборот за 
контрола на материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“, што 
Советот на општина Чешиново-Облешево 
ја донесе на седницата одржана на ден 

08.11.2017 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.09-1766/1        Општина Чешиново-Облешево 

15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 36 став 1, точка 

5 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на Република   
Македонија бр. 5/2002), член 21, став 1, 

точка 28 од Статутот на општина 
Чешиново-Облешево (Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево бр.6/2015), 
а во согласност со член 26  од Законот за 
јавни претпријатија (Службен весник на 
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Република Македонија бр. 38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 

83/2009, 97/10, 6/12 и 119/13),Советот 
на општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 08.11.2017 
година ја донесе следната: 
  

 
О  Д  Л  У  К  А 

За именување на членови на 
Одборот за контрола на 

материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
За членови на Одборот за 

контрола на материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
(Надзорниот Одбор) се именуваат: 

1.Славе Донев 
2.Дејан Нисов  

3.Здравко Арсов  
4.Слободанка Арсова и 
5.Савчо Стојменов. 

 
Член 2 

 Одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење на 
ЈПКД „Облешево“ расправа за прашања 

од својата област за која е формиран, во 
согласнот со Закон. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот 

на  нејзиното донесување и истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1742 /1                      Совет на 

15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 
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 членови 
на Комисијата за празници и 

манифестации 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Комисијата за 
празници и манифестации, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 
08.11.2017 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.09-1767/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 25  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 08.11.2017 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 

Комисијата за празници и 
манифестации 

 
Член 1 

 Членови на Комисијата за празници 

и манифестации се:  
1.Љупчо Максимов - претседател 

2.Румена Стојанова – член  и  
3.Тина Петрова - член 

 
Член 2 

 Комисијата за празници и 

манифестации расправа за прашања од 
својата област, дава мислења и предлози 
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до Советот 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.08-1741 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

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 

Управниот Одбор на ЈЗУ „Здравствен 
дом“ Кочани, претставник од 

општина Чешиново-Облешево 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на член на Управниот Одбор 
на ЈЗУ „Здравствен дом“ Кочани, 
претставник од општина Чешиново-

Облешево, што Советот на општина 
Чешиново-Облешево ја донесе на 

седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1768/1        Општина Чешиново-Облешево 
17.10.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член  100, точка 3 од 
Законот за здравствена заштита ( 

Службен весник на Република Македонија 
бр.43/2012, 145/2012, 87/13, 164/13, 

39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 
61/15, 154/15 и 192/15), Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 08.11.2017 
година донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

Зa именување на член на Управниот 

Одбор на ЈЗУ „Здравствен дом“ 
Кочани, претставник од општина 

Чешиново-Облешево 
 

Член 1 

За член на Управниот Одбор во  
ЈЗУ„Здравствен дом“ Кочани, како 

претставник од општина Чешиново-
Облешево се именува Марија Јованова од 

Чешиново- Магистар по правни науки. 
 

Член 2 

 Одлуката влегува во сила со денот  
на донесување и истата ќе се  објави во 

Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево. 
 
Бр.08-1740 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50, став 1, 

точка 9 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.весник на Р.М. 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 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставници 

на основачот 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на член на Управниот Одбор 
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на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставници на основачот, што Советот 

на општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

08.11.2017 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.09-1769/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 114 точка 13 

од Законот за заштита на децата 

(Службен весник на Република 
Македонија бр. 23/13,  12/14, 44/14, 

144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 
27/16), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден 

08.11.2017 година ја донесе следната: 
 

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

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставници на 
основачот 

 
Член 1 

За членови на УО на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставници од 
основачот се именуваат: 

1.Симона Д.Зашова и 
2.Игор Јанев. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со денот 

на нејзиното донесување, а истата ќе се 
објави во Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево. 
 
Бр.08-1739 /1                      Совет на 
15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

Врз основа на член 50, став 1, 
точка 9 од Законот за локална самоуправа 

(Сл.весник на Р.М. 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 членови 
на Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на 

животната средина 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за именување 
на членови на Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на 

животната средина, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја донесе 

на седницата одржана на ден 08.11.2017 
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.09-1757/1        Општина Чешиново-Облешево 
15.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 26 точка 2 и 

став 2 и 3 и член 29  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 08.11.2017 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 
Комисијата за урбанизам, комунални 

дејности и заштита на животната 

средина 
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Член 1 
 Членови на Комисијата за 

урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина: 

1.Васе Анакиев - претседател 
2.Тина Петрова - член 
3.Љупчо Максимов – член 

4.Дарко Стојанов - член и 
5.Стојан Ангелов - член.  

 
Член 2 

 Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на 
животната средина и природата ги 

разгледува прашањата од 
урбанистичкото планирање, прашањата 
од работата на јавните служби, 

прашањата од комуналното уредување 
на градот и населените места и 

прашањата од заштита на животната 
средина и природата. 

  
Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот 

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

Облешево. 
 

Бр.08-1752 /1                      Совет на 

15.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

 
 СОДРЖИНА                             Стр. 

1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката  за избор на 

Претседател на  Советот на општина 
Чешиново-Облешево............................1 

2.ОДЛУКА за  избор на 

Претседател на Советот на општина 
Чешиново-Облешево...........................1 

3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за избор на 
Комисија за мандатни прашања,избори и 

именувања..........................................2 
4.ОДЛУКА за  избор на Комисија за 

мандатни прашања, избори и 

именувања.......................................... 2 
5.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за финансирање, 

буџет, даноци и локален економски 
развој............................................... 2 

6.ОДЛУКА за  именување на 

членови на Комисијата за финансирање, 
буџет, даноци и локален економски 

развој............................................... 3 
7.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за статут и 
прописи..............................................3 

8. ОДЛУКА за  именување на 
членови на Комисијата за статут и 
пропис............................................... 4 

9.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за општествени 
дејности..............................................4 

10.ОДЛУКА за  именување на 
членови на Комисијата за општествени 
дејности............................................ 4 

11.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот...............5 

12.ОДЛУКА за  именување на 

членови на Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот.............. 5 

13.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за  именување на 
членови на Комисијата за еднакви 

можности на мажите и жените ( Комисија 
за родова рамноправност)....................6 

14.ОДЛУКА за  именување на 
членови на Комисијата за еднакви 
можности на мажите и жените ( Комисија 
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15.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
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16.ОДЛУКА  за  именување на 
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лицитација....................................... 7 
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