
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 9
Чешиново-Облешево

03.07.2020 година
Излегува по

потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка
3 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

Заклучокот за усвојување на
Информацијата за извршени работи за
одржување на јавното осветлување на

територија на општина Чешиново-
Облешево за месец Мај 2020 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
Мај 2020 година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 29.06.2020
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.09-1041/1        Општина Чешиново-Облешево
01.07.2020 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), Советот на општина Чешиново-
Облешево на седницата одржана на ден
29.06.2020 година, донесе:

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

Мај 2020 година

I
Се усвојува писмената Информација

за извршени работи за одржување на
јавното осветлување на територија на
општина Чешиново-Облешево за месец
Мај 2020 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.08-1039/1 Совет на
01.07.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев

Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(Службен весник на Република Македонија



Стр.2 бр.9 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 03.07.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

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 Мај 2020 година

1.Го прогласувам Заклучокот за
остварени бруто приходи од работа на
пазарот во Облешево за месец Мај 2020
година, што Советот на општина
Чешиново-Облешево го донесе на
седницата одржана на ден 29.06.2020
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.09-1040/1        Општина Чешиново-Облешево
01.07.2020 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), Советот на
општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 29.06.2020
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 Мај 2020

година
I

Се усвојува писмената
Информација за остварени бруто приходи
од работа на пазарот во Облешево за

месец Мај 2020 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.08-1038/1                      Совет на
01.07.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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