
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 13
Чешиново-Облешево

18.11.2021 година
Излегува по

потреба

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 членови на

Комисијата за верификација на мандатите
на членовите на Советот  на општина

Чешиново-Облешево за период 2021-2025

1.Ја прогласувам Одлуката за избор на
членови на  Комисијата за верификација на
мандатите на членовите на Советот  на
општина Чешиново-Облешево за период
2021-2025, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 18.11.2021 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.09-1752/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 21 став 1 точка 38
од Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр. 6/2015 и 7/19),  Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 18.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  избор на членови на  Комисијата за

верификација на мандатите на членовите на
Советот  на општина Чешиново-Облешево

за период 2021-2025

Член 1
За членови на  Комисијата за

верификација на мандатите на членовите на
Советот  на општина Чешиново-Облешево за
период 2021-2025 се именуваат следните
членови на Советот:

1. Иван Андонов
2. Франческо Наков и
3. Боби Ѓоргиев

Член 2
Комисијата за верификација, врз основа

на известувањата од Општинската Изборна
Комисија, доставените уверенија од страна на
членовите на Советот за нивниот избор и
утврдување на нивниот идентитет, поднесува
Извештај - Записник до Советот со предлог за
верификација.

Член 3
Мандатот на Комисијата за

верификација трае до завршување на
обврските од член 2 од оваа Одлука.

Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1744/1                                     Совет на
18.11.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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  верификација на мандатите
на членовите на Советот на општина

Чешиново-Облешево за период 2021-2025

1.Ја прогласувам Одлуката за
верификација на мандатите на членовите на
Советот на општина Чешиново-Облешево за
период 2021-2025, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 18.11.2021 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.09-1751/1                   Општина Чешиново-Облешево
18.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 11 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 18.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  верификација на мандатите на
членовите на Советот на општина

Чешиново-Облешево за период 2021-2025

Член 1
Се верификуваат мандатите на

следните членови на Советот на општина
Чешиново-Облешево:

1.Стојан Ангелов
2.Франческо Наков
3.Иван Андонов
4.Сане Стојанов

5.Слаџана Ангелова
6.Анита Колева
7.Боби Ѓоргиев
8.Саше Донев
9.Славе Донев
10.Филип Јосев
11.Орце Митров.

Член 2
Се конституира Советот на општина

Чешиново-Облешево.

Член 3
Мандатот на членовите на Советот на

општина Чешиново-Облешево трае 4 (четири)
години.

Член 4
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
18.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 18.11.2021 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
18.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Врз основа на член 32,  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 18.11.2021 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. Славе Донев
2. Анита Колева
3. Слаџана Ангелова
4. Саше Донев и
5. Филип Јосев

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.08-1748/1                                     Совет на
18.11.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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 18.11.2021 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
18.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 19 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 18.11.2021 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, Орце Митров.

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.
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ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Член 4
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
18.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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