
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

Година 16 број 11
Чешиново-Облешево

30.07.2020 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 избор на приоритетен

проект за реализација „Изработка на
техничка документација за

реконструкција на Културен дом во
с.Чешиново и адаптација на истиот во

Дом на штркот и Музеј на оризот“

1.Ја прогласувам Одлуката за
избор на приоритетен проект за
реализација „Изработка на техничка
документација за реконструкција на
Културен дом во с.Чешиново и адаптација
на истиот во Дом на штркот и Музеј на
оризот“, што Советот на општина
Чешиново-Облешево ја донесе на
седницата одржана на ден 28.07.2020
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.09-1121/1        Општина Чешиново-Облешево
30.07.2020 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), член 21, став 1, точка 43 од
Статутот на општина Чешиново-Облешево
(Службен гласник на општина Чешиново-
Облешево бр.6/2015 и бр.7/2019), Советот
на општина Чешиново-Облешево на
седницата одржана на ден 28.07.2020
година ја донесе следната:

О Д Л У К А
За избор на приоритетен проект за

реализација „Изработка на техничка
документација за реконструкција на

Културен дом во с.Чешиново и
адаптација на истиот во Дом на штркот и

Музеј на оризот“

Член 1
Како приоритетен проект за

реализација во општина Чешиново-
Облешево се избира проектот „Изработка
на техничка документација за
реконструкција на Културен дом во



Стр.2 бр.11 Службен гласник на општина Чешиново-Облешево 30.07.2020 год.

ИЗДАВА ОПШТИНА ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО

с.Чешиново и адаптација на истиот во
Дом на штркот и Музеј на оризот“.

Средствата за реализација на
проектот од став 1 на овој член да се
побараат од проектот „Градење на
општинските капацитети за
имплементација на проекти за локален
развој“ преку Фондот за техничка
документација II (втор) повик.

Член 2
Одлуката влегува во сила со денот

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

Бр.08-1120/1                      Совет на
30.07.2020 год.     Општина Чешиново-Облешево
Облешево                       Претседател

Васе Анакиев
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