
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 17 број 15
Чешиново-Облешево

29.11.2021 година
Излегува по

потреба

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

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

Одлуката за формирање на Комисија за
финансирање, буџет и локален економски

развој и именување на членови на
Комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за финансирање,
буџет и локален економски развој и
именување на членови на Комисијата, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1835/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 и
7/2019),  Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За формирање на Комисија за

финансирање, буџет и локален економски
развој и именување на членови на

Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за финансирање,

буџет и локален економски развој.
За членови на Комисијата се именуваат:
1.Анита Колева
2.Славе Донев
3.Сане Стојанов
4.Орце Митров и
5.Иван Андонов.

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
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1824/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

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

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

Одлуката за формирање на Комисија за
општествени дејности и именување на

членови на Комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за општествени
дејности и именување на членови на
Комисијата, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1833/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 и
7/2019),  Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За формирање на Комисија за

општествени дејности и
именување на членови на Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за општествени

дејности.
За членови на Комисијата се

именуваат:
1.Франческо Наков
2.Саше Донев

3.Слаџана Ангелова
4.Филип Јосев и
5.Сане Стојанов

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
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1825/1                                     Совет на
29.11.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за формирање на Комисија  за урбанизам,

комунални дејности и заштита на животната
средина и именување на членови на

комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за урбанизам,
комунални дејности и заштита на животната
средина и именување на членови на
Комисијата, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година.
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2.Одлуката  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.09-1836/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 и
7/2019),  Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За формирање на Комисијата за

урбанизам, комунални дејности и заштита
на животната средина и именување на

членови на Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за урбанизам,

комунални дејности и заштита на животната
средина.

За членови на Комисијата се
именуваат:

1.Боби Ѓоргиев
2.Сане Стојанов
3.Орце Митров
4.Франческо Наков и
5.Иван Андонов

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
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1826/1 Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за формирање на Комисија  за статут и
прописи и именување на членови на

Комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за статут и прописи и
именување на членови на Комисијата, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1834/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 и
7/2019),  Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
25.11.2021 година донесе:
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О  Д  Л  У  К  А
За  формирање на Комисија за статут и

прописи и именување на членови на
Комисијата

Член 1
Се формира комисија за статут и

прописи .
За членови на Комисијата се

именуваат:
1.Стојан Ангелов
2.Франческо Наков
3.Боби Ѓоргиев
4.Филип Јосев и
5.Саше Донев

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
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1823/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за формирање на Комисијата за
изготвување на Програма за работа на

Советот и именување на членови на
Комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисијата за изготвување на
Програма за работа на Советот и именување
на членови на Комисијата, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1837/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  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 25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  формирање на Комисијата за

изготвување на Програма за работа на
Советот и именување на членови на

Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за изготвување на

Програма за работа на Советот.
За членови на Комисијата се именуваат:
1.Филип Јосев
2.Иван Андонов и
3.Саше Донев.

Член 2
Комисијата за изготвување на Програма

за работа на Советот, изготвува Предлог
Програма за работа, која ја предлага на
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усвојување на Советот, во тековната година
за наредната година.

Член 3
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1827/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за формирање на Комисијата за
унапредување на правата на пациентите

во општина Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисијата за унапредување
на правата на пациентите во општина
Чешиново-Облешево, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1838/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република Македонија бр.

5/2002),член 25 од Статутот на општина
Чешиново-Облешево (Службен гласник на
општина Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
7/2019) 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 и 190/2019),Советот
на општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година ја донесе
следната:

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.Анита Колева
2.Слаџана Ангелова и
3.Франческо Наков
Б) Претставници од Невладини

Организации
4.Влатко Коцев и
5.Благоја Митев
В)Претставници здравствени работници
6.Валентина Цоцева и
7.Сања Тасова
Г)Претставници од пациентите
8.Тоде Стоилов
9.Гоце Тасев

Член 3
Комисијата од редот на своите членови

избира Претседател на Комисијата.
Мандатот на членовите на Комисијата е

2 (две) години со право на повторен избор.

Член 4
Комисијата расправа за прашања од

својата област за која е формирана, во
согласнот со Закон.
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Член 5
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1828/1 Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за именување на 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 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1839/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и Службен весник на
Република Северана Македонија бр. 275/19),

Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 25.11.2021 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.Благојчо Василев од Чешиново
2.Васе Анакиев од Облешево
3.Иван Богданов од Облешево
4.Антонио Стојанов од Спанчево и
5.Дарко Стефанов од Чифлик.

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.08-1829/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за именување на 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 25.11.2021 година.
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2.Одлуката  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.09-1840/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15,
39/16, 64/18, 35/19 и Службен весник на
Република Северана Македонија бр. 275/19),
Советот на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 25.11.2021 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.Дане Ефремов од Уларци
2.Јорданчо Костадинов од Теранци
3.Дени Петров од Спанчево
4.Ванчо Ѓоргиев од Облешево и
5.Даниел Минов од Спанчево

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.08-1830/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за именување на членови на Управниот
Одбор  на ЈОУДДГ „Ѕвездички“ Чешиново,

претставници на основачот

1.Ја прогласувам 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 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1841/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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
163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на
Република Северна Македонија“ број 104/19,
146/19, 275/19 и 311/20), Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана на
ден 25.11.2021 година ја донесе следната:
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О  Д Л  У  К  А
За  именување на членови 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.Игор Јанев од Облешево
2.Мелита Ацева од Кучичино и
3.Филип Стојанов од Спанчево

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1830/1                                     Совет на
29.11.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за формирање на Совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата

и именување на членови на Советот

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата и именување на
членови на Советот, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1842/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр. 5/2002) и
член 39 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 25.11.2021 година ја
донесе следната:

О  Д  Л  У  К  А
За формирање на Совет за безбедност на

сообраќајот на патиштата
и именување на членови на Советот

Член 1
Се формира Совет за безбедност на

сообраќајот на патиштата.
Членови на Советот за јавно здравје се:
1.Славе Донев
2.Стојанче Ангелов и
3.Саше Донев.

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
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 4 (четири)

години.
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Член 4
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1832/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за формирање на Совет за јавно
здравје

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Совет за јавно здравје, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1851/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

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 и
7/2019), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
25.11.2021 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.Слаџана Ангелова
2.Франческо Наков и
3. 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
Советот од редот на своите членови ќе

избере Претседател на Советот.
Мандатот на Советот е 4 (четири)

години.
Член 4

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

Бр.08-1845/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за формирање на Комисија за празници и
манифестации и именување на членови на

Комисијата

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Комисија за празници и
манифестации и именување на членови на
Комисијата, што Советот на општина
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Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1852/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  од Статутот на
општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево бр.
6/2015 7/2019),  Советот на општина
Чешиново-Облешево на седницата одржана
на ден 25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  формирање на Комисија за празници и
манифестации и именување на членови на

Комисијата

Член 1
Се формира Комисија за празници и

манифестации.
За членови на Комисијата за празници

и манифестации се именуваат:
1.Франческо Наков
2.Боби Ѓоргиев и
3.Орце Митров.

Член 2
Комисијата за празници и

манифестации расправа за прашања од
својата област, дава мислења и предлози до
Советот од областа за која е формирана.

Член 3
Комисијата од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Комисијата.
Мандатот на Комисијата е 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.08-1846/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

за формирање на Одбор за Месна
Самоуправа и именување на членови на

Одборот

1.Ја прогласувам Одлуката за
формирање на Одбор за Месна Самоуправа и
именување на членови на Одборот, што
Советот на општина Чешиново-Облешево ја
донесе на седницата одржана на ден
25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1853/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  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 25.11.2021 година донесе:

О  Д  Л  У  К  А
За  формирање на Одбор за Месна

Самоуправа и именување на членови на
Одборот
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Член 1
Се формира Одбор за Месна

Самоуправа.
За членови на Одборот се именуваат:
1. Орце Митров
2. Сане Стојанов и
3.Саше Донев.

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
Одборот од редот на своите членови

ќе избере Претседател на Одборот.
Мандатот на Одборот е 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.08-1847/1                                     Совет на
29.11.2021 год. Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

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

Одлуката за именување на 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
25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1854/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 25  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 25.11.2021 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.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 и
11.Орце Митров

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.
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Член 3
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1848/1 Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на
Одлуката за именување на член на

Училишниот одбор на  ООУ„Климент
Охридски“ Облешево, претставник на

основачот

1.Ја прогласувам Одлуката за
именување на член на Училишниот одбор на
ООУ„Климент Охридски“ Облешево,
претставник на основачот, што Советот на
општина Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1855/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год.                            Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр.
5/2002),член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и 7/2019), и врз основа на член 106,
став 2 од Законот за основно образование
(Службен весник на Република Северна

Македонија бр.161/19 и 222/20),Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година ја донесе
следната:

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

одбор на  ООУ„Климент Охридски“
Облешево, претставник на основачот

Член 1
За член на Училишниот одбор на ООУ

„Климент Охридски“ Облешево, претставник на
основачот се именува:

1.Румена Стојанова од с.Бања.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1849/1                                     Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров

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

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
за прогласување и објавување на Одлуката
за именување на член на Училишниот одбор

на  ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци,
претставник на основачот

1.Ја прогласувам Одлуката за
именување на член на Училишниот одбор на
ООУ„Страшо Пинџур“ Соколарци, претставник
на основачот, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година.

2.Одлуката  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.09-1856/1                   Општина Чешиново-Облешево
29.11.2021 год. Градоначалник

Облешево Далибор Ангелов

Врз основа на член 36 став 1, точка 15
од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на Република   Македонија бр.
5/2002),член 21, став 1, точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево (Службен
гласник на општина Чешиново-Облешево
бр.6/2015 и 7/2019), и врз основа на член 106,
став 2 од Законот за основно образование
(Службен весник на Република Северна
Македонија бр.161/19 и 222/20),Советот на
општина Чешиново-Облешево на седницата
одржана на ден 25.11.2021 година ја донесе
следната:

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

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

Член 1
За член на Училишниот одбор на ООУ

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

1.Катерина Јакимова од с.Чешиново.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот на

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

Бр.08-1850/1 Совет на
29.11.2021 год.                  Општина Чешиново-Облешево
Облешево                                     Претседател

Орце Митров
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