
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 15 број 11
Чешиново-Облешево

09.08.2019 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 определување на
ден на жалост во општина

Чешиново-Облешево

1.Ја прогласувам Одлуката за
определување на ден на жалост во
општина Чешиново-Облешево, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 09.08.2019 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.09-1506/1        Општина Чешиново-Облешево
97.08.2019 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 21, став 1 точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 09.08.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За определување на ден на жалост
во општина Чешиново-Облешево

1.Советот на општина Чешиново-
Облешево, 11.08.2019 година
(недела) го прогласува за ден на
жалост во општина Чешиново-
Облешево.

2. Денот на  жалост се
прогласува по повод несреќниот
случај  што се случи на ден
07.08.2019 година кога во сообраќајна
незгода од здобиени повреди  на ден
08.08.2019 година почина   Иле Арсов
18 годишно момче жител на село
Облешево, општина Чешиново-
Облешево.
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3.На денот на жалост
знамињата во општина Чешиново-
Облешево да бидат спуштени на
половина копје.

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

Бр.08-1504/1                      Совет на
09.08.2019 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
финансиска помош на

семејството на второто починато
момче од сообраќајната незгода
која се случи на ден 07.08.2019

година

1.Ја прогласувам Одлуката за
финансиска помош на семејството на
второто починато момче од
сообраќајната незгода која се случи
на ден 07.08.2019 година, што
Советот на општина Чешиново-
Облешево ја донесе на седницата
одржана на ден 09.08.2019 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.09-1507/1        Општина Чешиново-Облешево
09.08.2019 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 21, став 1 точка 43 од Статутот
на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.6/2015 и
Одлуката за измени и дополнувања на
Статутот на општина Чешиново-
Облешево бр. 1241/1 од 11.06.2019
година Службен гласник на општина
Чешиново-Облешево бр.7/2019),
Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на
ден 09.08.2019 година ја донесе
следната:

О Д Л У К А
За финансиска помош на

семејството на  второто починато
момче од сообраќајната незгода
која се случи на ден 07.08.2019

година

1.На семејството на Иле Арсов,
сега покоен, починат како последница
на повреди од сообраќајната несреќа
што се случи на ден 07.08.2019
година во близина на Пробиштип, а
жител на село Облешево општина
Чешиново-Облешево, финансиски да
им се помогне во висина на трошоци
за погребални услуги.
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2.Фактурата за погребалните
услуги да биде доставена до општина
Чешиново-Облешево.

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

Бр.08-1505/1 Совет на
09.08.2019 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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