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

 

Godina 13 broj 14 
^e{inovo-Oble{evo 

01.12.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
избор на Комисија за мандатни 

прашања, избори и именувања 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката 

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

Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 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.09-1918/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За измена и дополнување на 
Одлуката за избор на Комисија за 

мандатни прашања, избори и 
именувања 

 
Член 1 

 Член 1 од Одлуката за избор на 
Комисија за мандатни прашања, 

избори и именувања бр.08-1736/1 од 

15.11.2017 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17) се менува и гласи: 
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.Румена Стојанова – член и 

 5.Стојан Ангелов – член. 
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Член 2 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1897/1                      Совет на 
29.11.2017 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 

измена и дополнување на 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 24.11.2017 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.09-1917/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 

финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој  

 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за 

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

локален економски развој бр.08-
1737/1 од 15.11.2017 година (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.13/2017) се менува и 

гласи: 
За Членови на Комисијата за 

финансирање, буџет, даноци и 
локален економски развој се 

именуваат: 
1.Далибор Ангелов - претседател 

2.Васе Анакиев - член 

3.Љупчо Максимов – член 
4.Игор Нисов - член и 

5.Јорданчо Сандев - член.  
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1896 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 
дополнување на Одлуката за  

именување на членови на 
Комисијата за општествени 

дејности  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 
за именување на членови на 

Комисијата за општествени дејности, 
што Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 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.09-1916/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година 
донесе: 

 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За  измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 
општествени дејности  

 
Член 1 

 Член 1 од Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за општествени дејности бр.08-1751/1 
од 15.11.2017 година (Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.13/17) се менува и 

гласи: 
За членови на Комисијата за 

општествени дејности се именуваат: 

1.Љупчо Максимов - претседател 
2.Трајче Николов - член 

3.Дарко Стојанов - член 
4.Игор Нисев – член и 

5.Јорданчо Сандев - член. 
   

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1895 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката измена 
и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 



Стр. 4 br.14                          Службен гласник на општина Чешиново-Облешево            01.12.2017god. 

 

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

Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на 
животната средина 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на 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 
24.11.2017 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.09-1915/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 26 точка 2, 

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 24.11.2017 година донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 

урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина 

 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина бр.08-

1752/1 од 15.11.2017 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.13/17) се менува и 
гласи: 

За Членови на Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина се 
именуваат: 

1.Васе Анакиев - претседател 
2.Тина Петрова - член 

3.Љупчо Максимов – член 
4.Борче Јованов - член и 

5.Стојан Ангелов - член.  
 

Член 2 

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

објави во Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево. 

 
Бр.08-1894 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката измена 
и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 

Комисијата за изготвување на 
Програма за работа на Советот  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за изготвување на Програма за работа 
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на Советот, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 

24.11.2017 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.09-1914/1        Општина Чешиново-Облешево 

29.11.2017 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 24.11.2017 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  

За измена и дополнување на 
Одлуката за  именување на 

членови на Комисијата за 
изготвување на Програма за 

работа на Советот  
 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за изготвување на Програма за 

работа на Советот бр.08-1750/1 од 
15.11.2017 година (Службен гласник 

на општина Чешиново-Облешево 
бр.13/17) се менува и гласи: 

За Членови на Комисијата за 

изготвување на Програма за работа 
на Советот сеименуваат:  

1.Румена Стојанова - 
претседател 

2.Трајче Николов– член и 

3.Љупчо Максимов  - член 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1893 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката измена 
и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 
Комисијата за  еднакви можности  

на мажите и жените  (Комисија за 
родова рамноправност) 

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на 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 

24.11.2017 година. 
2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

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

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-1913/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година 
донесе: 

 
ОД Л У К А 

За измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Комисијата за 
еднакви можности на мажите и 

жените (Комисија за родова 
рамноправност) 

 
Член 1 

 Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за еднакви можности на мажите и 

жените (Комисија за родова 
рамноправност) бр.08-1749/1 од 

15.11.2017 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17) се менува и гласи: 
За членови на Комисијата за еднакви 

можности на мажите и жените 
(родова рамноправност) се 

именуваат: 
 1.Тина Петрова – претседател 

 2.Румена Стојанова – член и 
 3.Николина Величкова – 

надворешен член. 

 
Член 2 

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

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1892 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката измена 
и дополнување на Одлуката за за 

формирање на Комисија за 
унапредување на правата на 

пациентите во општина Чешиново-

Облешево 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за 

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 24.11.2017 

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.09-1912/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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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 

24.11.2017 година ја донесе 

следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За измена и дополнување на 

Одлуката за формирање на 
Комисија за унапредување на 

правата на пациентите во 
општина Чешиново-Облешево 

 
Член 1 

Член 2 од Одлуката за 
формирање на Комисија за 

унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-

Облешево бр.08-1747/1 од 

15.11.2017 година се менува и гласи: 
За членови на Комисијата се 

именуваат: 
  А) Претставници од Советот 

 1.Љупчо Максимов – 
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.Марина Ѓоргиева – член 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1891 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката измена 
и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 
Комисијата за земјоделие  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за земјоделие, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

24.11.2017 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.09-1911/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За измена и дополнување на 
Одлуката за  именување на 

членови на Комисијата за 

земјоделие  
 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за земјоделие бр.08-1746/1 од 

15.11.2017 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17) се менува и гласи: 
За Членови на Комисијата за 

земјоделие се именуваат: 
1.Стојан Ангелов - претседател 

2.Васе Анакиев – член и 
3.Игор Нисев - член. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  

објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1890 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на 

Училишниот Одбор на  
ООУ„Климент Охридски“ 

Облешево, претставници на 

основачот 
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на 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 24.11.2017 

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.09-1910/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 
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 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 

24.11.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Училишниот Одбор на  
ООУ„Климент Охридски“ 

Облешево, претставници на 
основачот 

 

Член 1 
Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на 
Училишниот Одбор на  ООУ„Климент 

Охридски“ Облешево, претставници 
на основачот бр.08-1744/1 од 

15.11.2017година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17) се менува и гласи: 
За членови на училишниот 

одбор на ООУ „Климент Охридски“ 
Облешево, претставници на 

основачот се именуваат: 

1.Верица Иванова 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.08-1889 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 Советот кои ќе 
учествуваат при склучување на 

бракови  
 

1.Ја прогласувам Одлуката за 
именување на членови на Советот кои 

ќе учествуваат при склучување на 
бракови, што Советот на општина 

Чешиново-Облешево ја донесе на 
седницата одржана на ден 24.11.2017 

година. 
 

2.Решението да се објави во 

Службен Гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

 
3.Решението влегува во сила 8 

(осмиот) ден од денот на 
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објавувањето во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево.  
 

Бр.09-1909/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година 
донесе: 

 
О  Д  Л  У  К  А  

За  именување на членови на 
Советот кои ќе учествуваат при 

склучување на бракови  
 

Член 1 
 Членови на Советот кои ќе 

учествуваат при склучување на 
бракови се : 

1.Тина Петрова 

2.Румена Стојанова 
3.Трајче Николов 

4.Борче Јованов 
5.Васе Анакиев 

6.Јорданчо Сандев 
7.Стојан Ангелов 

8.Дарко Стојанов 
9.Јорданчо сандев 

10.Игор Нисов 
11.Далибор Ангелов 

 
Член 2 

 Членовите на Советот кои ќе 
учествуваат при склучување на 

бракови ќе направат месечен 

распоред кој ќе го достават до 
Матичните канцеларии во Облешево 

и Чешиново. 
Член 3 

Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1888 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 Месна 
Самоуправа  

 
1.Ја прогласувам Одлуката за 

именување на членови на Одборот за 
Месна Самоуправа, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

24.11.2017 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.09-1908/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 25  од 

Статутот на општина Чешиново-

Облешево (Службен гласник на 
општина Чешиново-Облешево бр. 
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6/2015), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 година 

донесе: 
 

О  Д  Л  У  К  А  
За  именување на членови на 

Одборот за Месна Самоуправа  
 

Член 1 
 Членови на Одборот за Месна 

Самоуправа се : 
1. Стојан Ангелов - претседател 

2. Јорданчо Сандев– член и 
3.Трајче Николов - член. 

 

Член 2 
 Одборот за Месна Самоуправа 

по иницијатива од граѓаните, дава 
предлог до Советот на општината да 

разгледа и оцени дали се исполнети 
условите и основани потребите за 

основање на облик на Месна 
Самоуправа. 

 Одборот за Месна Самоуправа 
помага околу распишувањето и 

изборот на членови на Советот на 
Месната Самоуправа.  

 Одборот за Месна Самоуправа 
ги води Записниците од Собирот на 

граѓани при избор на членови на 

Совет на Месната Самоуправа. 
 

Член 3 
Одлуката влегува во сила со 

денот на донесување и истата ќе се  
објави во Службен гласник на 

општина Чешиново-Облешево. 
 

Бр.08-1887 /1                      Совет на 
29.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  
Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  извршени 
работи за одржување на јавното 

осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Октомври 2017 година 
 

1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 
општина Чешиново-Облешево за 

месец Октомври 2017 година, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево го донесе на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 година. 

2.Заклучокот 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.09-1907/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 15 од Законот за локална 

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

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 година, 

донесе: 
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З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за  извршени работи за 

одржување на јавното 
осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Октомври 2017 година 

 
I 

Се усвојува писмената 
Информација за  извршени работи за 

одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Октомври 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 

 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 

  
Бр.08-1886 /1                      Совет на 

29.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50 став 1 

точка 3 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  

Заклучокот за усвојување на 

Информацијата за  остварени 
бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 
Октомври 2017 година 

 
1.Го прогласувам Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за 

остварени бруто приходи од работа на 

пазарот во Облешево за месец 
Октомври 2017 година, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево го 
донесе на седницата одржана на ден 

24.11.2017 година. 
2.Заклучокот 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.09-1906/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 36, став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Сл.весник на Р.М. 

бр.5/2002), Советот на општина 
Чешиново-Облешево на седницата 

одржана на ден 24.11.2017 година, 
донесе: 

 
З  А  К  Л  У  Ч  О  К 

За усвојување на Информацијата 
за  остварени бруто приходи од 

работа на пазарот во Облешево за 

месец Октомври 2017 година 
 

I 
Се усвојува писмената 

Информација за  остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Октомври 2017 
година, изготвена од страна на ЈПКД 

„Облешево“. 
II 

 Заклучокот влегува во сила 8 
(осмиот) ден од денот на објавување 

во Службен гласник на општина 
Чешиново-Облешево. 
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Бр.08-1885 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на 

Управниот Одбор на ЈПКД 
„Облешево“ 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 

за именување на членови на 
Управниот Одбор на ЈПКД 

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

седницата одржана на ден 
24.11.2017 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.09-1905/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 

Одлуката за именување на 
членови на Управниот Одбор на 

ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
 Член 1 од Одлуката за  

именување на членови на Управниот 
Одбор на ЈПКД „Облешево“ бр.08-

1743/1 од 15.11.2017 година (Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево бр.13/17) се менува и 
гласи: 

 За Членови на Управниот одбор 
на ЈПКД „Облешево“ се именуваат: 

 1.Ацо Арсов од с.Кучичино 

 2.Александар Ѓоргиев од 
с.Облешево 

 3.Иван Богданов од с.Облешево 
 4.Дејан Анакиев од с.Облешево 

и 
 5.Ванчо Ѓеоргиев од с.Облешево 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
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Бр.08-1884 /1                      Совет на 

29.11.2017 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 измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на 

Одборот за контрола на 
материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
измена и дополнување на 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 
24.11.2017 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.09-1904/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 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 24.11.2017 година ја 

донесе следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Одборот за контрола 
на материјално-финансиското 

работење на ЈПКД „Облешево“ 
 

Член 1 
Член 1 од Одлуката за  

именување на членови на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“бр.08-1742/1 од 

15.11.2017 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17) се менува и гласи 

За членови на Одборот за 
контрола на материјално-

финансиското работење на ЈПКД 
„Облешево“ (Надзорниот Одбор) се 

именуваат: 
1.Александра Ефремова од 

с.Бања 
2.Борче Ѓоргиев од с.Облешево 

3.Славе Донев од с.Спанчево 
4.Тања Постолова од с.Чешиново 

и 
5.Сања Велкова од с.Бања 
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Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1883 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 измена и 
дополнување на Одлуката за 

именување на членови на 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 
претставници на основачот 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

измена и дополнување на Одлуката 
за именување на членови на 

Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставници 
на основачот, што Советот на 

општина Чешиново-Облешево ја 
донесе на седницата одржана на ден 

24.11.2017 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.09-1903/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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 24.11.2017 година ја 

донесе следната: 
 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За измена и дополнување на 
Одлуката за именување на 

членови на Управниот Одбор на 
ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 

претставници на основачот 
 

Член 1 
Член 1 од Одлуката за 

именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставници на основачот 

бр.08-1739/1 од 15.11.2017 година 
(Службен гласник на општина 

Чешиново-Облешево бр.13/17) се 
менува и гласи: 

За членови на УО на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, претставници 

од основачот се именуваат: 
1.Симона Димитрова Зашова од 

с.Спанчево 
2.Игор Јанев од с.Облешево и 

3.Андреј Стојанов од 
с.Соколарци. 

 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

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

Облешево. 
 
Бр.08-1882 /1                      Совет на 

29.11.2017 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 избор на член на 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од Министерството 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

избор на член на Управниот Одбор на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од Министерството, што 

Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 24.11.2017 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.09-1902/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
Врз основа на член 114 точка 

18 од Законот за заштита на децата 
(Службен весник на Република 

Македонија бр.23/2013,  12/2014, 
44/2014, 144/2014, 10/2015, 

25/2015, 150/2015, 192/2015, 

27/2016), а врз основа на Предлогот 
за член на управен одбор од 

Министерството за труд и социјална 
политика бр.03-5106/32 и 03-5107/66 

од 07.11.2017 година, Советот на 
општина Чешиново-Облешево на 

седницата одржана на ден 24.11.2017 
година ја донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  избор на член на Управниот 
Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 

Чешиново, претставник од 
Министерството 

 

Член 1 
Тодор Зафиров се избира за 

член на Управниот Одбор на ЈОУДДГ 
„Ѕвездички“ Чешиново, како 

претставник од Министерството. 
 

Член 2 
Одлуката влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1881 /1                      Совет на 

29.11.2017 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 Совет 

за безбедност на сообраќајот на 
патиштата 
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 1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Совет за безбедност 

на сообраќајот на патиштата, што 
Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 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.09-1900/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 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) и 

член 39 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 
24.11.2017 година ја донесе 

следната: 
  

О  Д  Л  У  К  А 
За  формирање на Совет за 

безбедност на сообраќајот на 
патиштата 

 
Член 1 

 Се формира Совет за 
безбедност на сообраќајот на 

патиштата. 

Членови на Советот за јавно 
здравје се: 

1.Трајче Николов – претседател 
2. Љупчо Максимов – член 

3. Дарко Стојанов– член 

4. Игор Нисов-член и 
5. Јорданчо Сандев - член 

 
Член 2 

Советот ќе работи на развивање 
и унапредување на сообраќајното 

образование и воспитување на 
учесниците во сообраќајот, 

остварување на соработката и 
координацијата во развивањето на 

сообраќајно - превентивната работа и 
самозаштитата, унапредувањето на 

општата безбедност на сообраќајот на 
патиштата како работа од општествен 

интерес, како и на иницирање и 

предлагање на потребни мерки за 
поголема безбедност на сообраќајот 

на патиштата. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 
гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 

Бр.08-1879 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 Совет 

за јавно здравје 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
формирање на Совет зајавно здравје, 

што Советот на општина Чешиново-
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Облешево ја донесе на седницата 

одржана на ден 24.11.2017 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.09-1901/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 
 Врз основа на член 18 став 1 од 

Законот за јавно здравје (Службен 
весник на Република Македонија 

бр.22/2010, 136/2011, 144/2014, 
149/2015 и 37/2016), член 36 став 1, 

точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002) и 
член 41 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 

24.11.2017 година ја донесе 
следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За  формирање на Совет за јавно 
здравје 

 
Член 1 

 Се формира Совет за јавно 
здравје за територија на општина 

Чешиново-Облешево. 
Членови на Советот за јавно 

здравје се: 

1.Љупчо Максимов – 
претседател 

2.Игор Нисов – член 
3.Борче Јованов – член 

4.Тина Петрова –  член и 

5. Претставник од Центарот за 
јавно здравје од Кочани 

 
Член 2 

 Советите за јавно здравје ги 
проучуваат прашањата и политиките 

во областа на јавното здравје, 
изготвуваат мислења, даваат 

иницијативи и/или предлози до 
органите на единиците на локалната 

самоуправа. 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со 
денот на  нејзиното донесување и 

истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1880 /1                      Совет на 
29.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 
 Облешево                       Претседател 

                                       Васе Анакиев 

 
Врз основа на член 50, став 1, 

точка 4 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 

материјално-финансиско 
работење на ЈПКД „Облешево“ за 

периодот 01.01.2017-30.09.2017 

година 
 

 1.Ја прогласувам Одлуката за 
усвојување на   Извештајот за 

материјално-финансиско работење на 
ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2017-30.09.2017 година, што 
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Советот на општина Чешиново-

Облешево ја донесе на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 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.09-1899/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 

  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 
 Врз основа на член 36 став 1, 

точка 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на 

Република   Македонија бр. 5/2002), 
и член 21, став 1, точка 31 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 24.11.2017 година ја 
донесе следната: 

 
О  Д  Л  У  К  А 

За усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско 

работење на ЈПКД „Облешево“ за 
периодот 01.01.2017-30.09.2017 

година 
 

Член 1 
 Се усвојува Извештајот за 

материјално-финансиско работење 
на ЈПКД „Облешево“ за периодот 

01.01.2016-30.09.2017 година, 

изготвен од страна на ЈПКД 
„Облешево“. 

 
Член 2 

 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-
Облешево. 

 
Бр.08-1878 /1                      Совет на 
29.11.2017 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 поништување на 

Одлуката за именување на 
членови на Комисијата за 

лицитација 

 
 1.Ја прогласувам Одлуката за 

поништување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за лицитација, што Советот на 
општина Чешиново-Облешево ја 

донесе на седницата одржана на ден 
24.11.2017 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.09-1898/1        Општина Чешиново-Облешево 
29.11.2017 год.               Градоначалник 
  Облешево                     Горанчо Крстев 

 

 Врз основа на член 36 став 1, 
точка 9 од Законот за локална 
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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), Советот на општина 

Чешиново-Облешево на седницата 
одржана на ден 24.11.2017 година ја 

донесе следната: 
 

О  Д  Л  У  К  А 
За поништување на Одлуката за 

именување на членови на 
Комисијата за лицитација 

 

Член 1 
 Се поништува Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за лицитација бр.08-1748/1 од 

15.11.2017 година (Службен гласник 
на општина Чешиново-Облешево 

бр.13/17). 
 Поништената Одлука не 

произведува никакво правно дејство. 
 

Член 2 
 Одлуката влегува во сила со 

денот на  нејзиното донесување и 
истата ќе се објави во Службен 

гласник на општина Чешиново-

Облешево. 
 
Бр.08-1877 /1                      Совет на 
29.11.2017 год.     Општина Чешиново-Облешево 

 Облешево                       Претседател 
                                       Васе Анакиев 

 

1.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за избор 

на Комисија за мандатни прашања, 
избори и именувања.......................1 

2.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за избор на 
Комисија за мандатни прашања, 

избори и именувања.........................1 
3.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за именување 
на членови на Комисијата за 

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

4.ОДЛУКА за  измена и 
дополнување на Одлуката за 

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

локален економски развој.................2 
5.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за општествени дејности...................3 
6.ОДЛУКА за  измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за општествени дејности...................3 
7.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина..........3 

8.ОДЛУКА за  измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Комисијата 

за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животната средина........4 

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

дополнување на Одлуката измена и 
дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за изготвување на Програма за работа 

на Советот.......................................4 
10.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за  
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именување на членови на Комисијата 

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

11.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката измена и 
дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за  еднакви можности на мажите и 

жените  (Комисија за родова 
рамноправност)..............................5 

12.ОДЛУКА за измена и 
дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за еднакви можности на мажите и 

жените (Комисија за родова 

рамноправност)..............................6 
13.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за измена 
и дополнување на Одлуката измена и 

дополнување на Одлуката за за 
формирање на Комисија за 

унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-

Облешево......................................6 
14.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за 
формирање на Комисија за 

унапредување на правата на 
пациентите во општина Чешиново-

Облешево......................................7 

15.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката измена и 
дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Комисијата 
за земјоделие.................................7 

16.ОДЛУКА за измена и 
дополнување на Одлуката за  

именување на членови на Комисијата 
за земјоделие.................................8 

17.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за 

именување на членови на Училишниот 

Одбор на  ООУ„Климент Охридски“ 
Облешево, претставници на 

основачот........................................8 
 18.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Училишниот 

Одбор на  ООУ„Климент Охридски“ 
Облешево, претставници на 

основачот........................................9 
19.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за именување 
на членови на Советот кои ќе 

учествуваат при склучување на 
бракови...........................................9 

20.ОДЛУКА за  именување на 

членови на Советот кои ќе 
учествуваат при склучување на 

бракови.........................................10 
21.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за именување 
на членови на Одборот за Месна 

Самоуправ.....................................10 
22.ОДЛУКА за  именување на 

членови на Одборот за Месна 
Самоуправа....................................11 

23.РЕШЕНИЕ за прогласување и 
објавување на  Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
извршени работи за одржување на 

јавното осветлување на територија на 

општина Чешиново-Облешево за 
месец Октомври 2017 година...........11 

24.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 
Информацијата за  извршени работи 

за одржување на јавното осветлување 
на територија на општина Чешиново-

Облешево за месец Октомври 2017 
година...........................................12 

25.РЕШЕНИЕ за прогласување и 
објавување на  Заклучокот за 

усвојување на Информацијата за  
остварени бруто приходи од работа на 
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пазарот во Облешево за месец 

Октомври 2017 година...................12 
26.ЗАКЛУЧОК за усвојување на 

Информацијата за  остварени бруто 
приходи од работа на пазарот во 

Облешево за месец Октомври 2017 
година.........................................12 

27.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“............13 
 28.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈПКД „Облешево“............13 

29.РЕШЕНИЕ за  прогласување 
и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Одборот за 

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“..................................14 
30.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Одборот за 

контрола на материјално-
финансиското работење на ЈПКД 

„Облешево“..................................14 
31.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за измена 

и дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставници на 

основачот.....................................15 
32.ОДЛУКА за измена и 

дополнување на Одлуката за 
именување на членови на Управниот 

Одбор на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ 
Чешиново, претставници на 

основачот.....................................15 
33.РЕШЕНИЕ за  прогласување 

и објавување на Одлуката за избор 

на член на Управниот Одбор на 

ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново, 
претставник од Министерството.......16 

34.ОДЛУКА за  избор на член на 
Управниот Одбор на ЈОУДДГ 

„Ѕвездички“ Чешиново, претставник 
од Министерството..........................16 

35.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

формирање на Совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата...............16 

36.ОДЛУКА за  формирање на 
Совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата......................................17 
37.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 

објавување на Одлуката за 

формирање на Совет за јавно 
здравје..........................................17 

38.ОДЛУКА за  формирање на 
Совет за јавно здравје....................18 

39.РЕШЕНИЕ за  прогласување и 
објавување на Одлуката за 

усвојување на   Извештајот за 
материјално-финансиско работење на 

ЈПКД „Облешево“ за периодот 
01.01.2017-30.09.2017 година ........18 

 40.ОДЛУКА за усвојување на   
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