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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    3333    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIII    

28282828....02020202.201.201.201.2017777    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    годишен план за енергетска годишен план за енергетска годишен план за енергетска годишен план за енергетска 

ефикасност на Општина Чашка за 2017 годинаефикасност на Општина Чашка за 2017 годинаефикасност на Општина Чашка за 2017 годинаефикасност на Општина Чашка за 2017 година    

    

Се објавува, годишен план за енергетска 

ефикасност на Општина Чашка за 2017 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/4 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

    

Врз основа на член 132 став 3 од Законот за 

енергетика (“Службен Весник на РМ“ број 16/11, 

136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 215/16, 6/16 и 

53/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа 

(“Службен весник на РМ“ бр.5/02), Советот на 

Општина Чашка на седницата одржана на ден 

22.02.2017 година го донесе следниот:    

    

ГОДИШЕН ПЛАНГОДИШЕН ПЛАНГОДИШЕН ПЛАНГОДИШЕН ПЛАН    

за енергетсза енергетсза енергетсза енергетска ефикасностка ефикасностка ефикасностка ефикасност    

на Општина Чашка за 2017 годинана Општина Чашка за 2017 годинана Општина Чашка за 2017 годинана Општина Чашка за 2017 година    

    

Образованиот сектор кој во Општина Чашка го 

сочинуваат основните учлилишта, завзема најголем 

дел во енергетскиот биланс на општината и во него 

може да се очекува најголем раст на потребата за 

енергија во иднина, следствено и наголем 

потенцијал за заштеди. 

Во Програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка 2016-2018 ОПЕЕ е дадена препорака 

за имплементација на нови технологии за 

енергетски системи.  

 

Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2017 

година се планира следното: 
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Активности и временски распоред во 2017Активности и временски распоред во 2017Активности и временски распоред во 2017Активности и временски распоред во 2017    

    

2017201720172017    Проект/АктивностПроект/АктивностПроект/АктивностПроект/Активност    КорисникКорисникКорисникКорисник    финансиран одфинансиран одфинансиран одфинансиран од    
Инвестиција Инвестиција Инвестиција Инвестиција 

(денари)(денари)(денари)(денари)    
Очекувани резултатиОчекувани резултатиОчекувани резултатиОчекувани резултати    

квартал на квартал на квартал на квартал на 

реализацијареализацијареализацијареализација    

- термофасада Општинска зграда сопствени средства 300.000,oo 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Термостатски 

вентили 
Општинска зграда сопствени средства 15.000,oo 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- реконструкција на 

кров 

Граѓански сервис 

центар 

Донатори и сопствени 

средства 
370.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

xxxx    xxxx            

- топлинска 

изолација на таван 

Граѓански сервис 

центар 

Донатори и сопствени 

средства 
45.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

xxxx    xxxx            

- парцијална 

трмофасада 

Граѓански сервис 

центар 

Донатори и сопствени 

средства 
150.000,oo 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

xxxx    xxxx            

- Топлинска 

изолација на таван 
Интeрнат 

Донатори и сопствени 

средства 
21.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Термостатски 

вентили 
Интeрнат 

Донатори и сопствени 

средства 
10.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Термостатски 

вентили 

ПОУ „Тодор Јанев “, с. 

Мелница 

Донатори и сопствени 

средства 
10.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Топлинска 

изолација на таван 

ПОУ „Тодор Јанев “, с. 

Мелница 

Донатори и сопствени 

средства 
80.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Термостатски 

вентили 

ООУ „ Петре Поп 

Арсов “, с. Богомила 

Донатори и сопствени 

средства 
10.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Модернизација на 

внатрешното 

осветлување 

ПОУ „ Петре Поп 

Арсов“, с.  Ореше 

Донатори и сопствени 

средства 
3.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Термостатски 

вентили 

ПОУ „ Петре Поп 

Арсов“, с.   Извор 

Донатори и сопствени 

средства 
10.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Топлинска 

изолација на таван 

ООУ „ Лирија“, с.  

Горно Јаболчиште 

Донатори и сопствени 

средства 
40.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Топлинска 

изолација на таван 

ПОУ „ Лирија“, с.  

Долно Јаболчиште 

Донатори и сопствени 

средства 
20.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

- Замена на прозори 

и врати 

ЈПКД „ Тополка“,  

Чашка 

Донатори и сопствени 

средства 
10.000,оо 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

    xxxx    xxxx        

Парцијална замена 

со ЛЕД светилки    
Улично осветлување 

Донатори и сопствени 

средства 
400.000,oo 

Зголемување на енергетска 

ефикасност и намалување на 

потрошувачка на енергија 

xxxx    xxxx    xxxx    xxxx    

    

 

Во 2017 година општината ќе се залага да обезбеди 

донаторски средства за реализација на што поголем 

дел од проектите за кои веќе има обезбедено 

проектни документаци, со што ќе се придонесе за 

оставрување на ОПЕЕ. 

 

Бр. 08- 185/5 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за извештај за извештај за извештај за реализација нареализација нареализација нареализација на    годишна програма во годишна програма во годишна програма во годишна програма во 

областа наобласта наобласта наобласта на    спортот и здруженија на граѓани  на спортот и здруженија на граѓани  на спортот и здруженија на граѓани  на спортот и здруженија на граѓани  на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    
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Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишна програма во областа на 

спортот и здруженија на граѓани на Општина Чашка 

за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/16 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на иза усвојување на иза усвојување на иза усвојување на извештај за реализација на звештај за реализација на звештај за реализација на звештај за реализација на 

годишна програма во областа на спортот и годишна програма во областа на спортот и годишна програма во областа на спортот и годишна програма во областа на спортот и 

здруженија на граѓани на Општина Чашка за 201здруженија на граѓани на Општина Чашка за 201здруженија на граѓани на Општина Чашка за 201здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016666    

годингодингодингодинаааа    

    

ччччлен лен лен лен 1111    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

годишната програма во областа на  спортот и 

здруженија на граѓани на Општина Чашка за 2016 

година. 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

    

Бр. 08- 185/20 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

    

ЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЧОКЧОКЧОКЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација на    годишната програма годишната програма годишната програма годишната програма 

во областа на културата на Општина Чашка за во областа на културата на Општина Чашка за во областа на културата на Општина Чашка за во областа на културата на Општина Чашка за 

2012012012016666 година година година година    

    

    

    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишната програма во областа на 

културата на Општина Чашка за 2016 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

    

Бр. 09- 217/15 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа ( “Службен весник на Р.М” бр.5/02 ), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

годишната програма во областа на културата  на годишната програма во областа на културата  на годишната програма во областа на културата  на годишната програма во областа на културата  на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 год год год годинаинаинаина    

    

ччччлен лен лен лен 1111    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

годишната програма во областа на културата  на 

Општина Чашка за 2016 година. 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

    

Бр. 08- 185/19 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација на програма за  извештај за реализација на програма за  извештај за реализација на програма за  извештај за реализација на програма за  

управување со отпад на територијата на Општина управување со отпад на територијата на Општина управување со отпад на територијата на Општина управување со отпад на територијата на Општина 

Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 2016666 година година година година    

    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програма за управување со отпад на 

територијата на Општина Чашка за 2016 година, што 
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Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

    

Бр. 09- 217/14 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програма за управување со отпад на територијата програма за управување со отпад на територијата програма за управување со отпад на територијата програма за управување со отпад на територијата 

на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 2016666 година година година година    

    

ччччлен лен лен лен 1111    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за управување со отпад на територијата 

на Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

    

Бр. 08- 185/18 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    ЗакЗакЗакЗаклучок за усвојување на лучок за усвојување на лучок за усвојување на лучок за усвојување на 

извештај за реализација на програма за извештај за реализација на програма за извештај за реализација на програма за извештај за реализација на програма за 

одржување на јавната чистота на територијата на одржување на јавната чистота на територијата на одржување на јавната чистота на територијата на одржување на јавната чистота на територијата на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програма за одржување на јавната 

чистота на територијата на Општина Чашка за 2016 

година, што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 22.02.2017 година. 

    

    

    

Бр. 09- 217/13 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата за одржување на јавната чистота  на програмата за одржување на јавната чистота  на програмата за одржување на јавната чистота  на програмата за одржување на јавната чистота  на 

територијата на Општина територијата на Општина територијата на Општина територијата на Општина Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 2016666 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за одржување на јавната чистота на 

територијата на Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/17 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај заизвештај заизвештај заизвештај за    работата на  ЈКПД Тополка работата на  ЈКПД Тополка работата на  ЈКПД Тополка работата на  ЈКПД Тополка –––– Чашка за  Чашка за  Чашка за  Чашка за 

период од 01.01.201период од 01.01.201период од 01.01.201период од 01.01.2016666 до 31.12. 201 до 31.12. 201 до 31.12. 201 до 31.12. 2016 6 6 6 ггггooooдинадинадинадина    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

работата на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 

01.01.2016 до 31.12.2016 година, што Советот на 

Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 

22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/12 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД за усвојување на Извештај за работата на ЈКПД 

Тополка Тополка Тополка Тополка –––– Чашка за период од 01.01.201 Чашка за период од 01.01.201 Чашка за период од 01.01.201 Чашка за период од 01.01.2016666 до  до  до  до 

31.12.20131.12.20131.12.20131.12.2016666 година година година година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за работата на ЈКПД 

Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12.2016 

година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/16 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реизвештај за реизвештај за реизвештај за реализација наализација наализација наализација на    програмата за програмата за програмата за програмата за 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација и дезинфекција, дезинсекција и дератизација и дезинфекција, дезинсекција и дератизација и дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 

мерки за заштита на животни во Општина Чашка мерки за заштита на животни во Општина Чашка мерки за заштита на животни во Општина Чашка мерки за заштита на животни во Општина Чашка 

за 201за 201за 201за 2016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програмата за дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и мерки за заштита на 

животни    Општина Чашка за 2016 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/11 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата за дезинфекција, дезинсекција и програмата за дезинфекција, дезинсекција и програмата за дезинфекција, дезинсекција и програмата за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизацијадератизацијадератизацијадератизација и мерки за заштита на животни во  и мерки за заштита на животни во  и мерки за заштита на животни во  и мерки за заштита на животни во 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и мерки за заштита на животни во 

Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од  денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/15 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација на    програмата запрограмата запрограмата запрограмата за    

спроведување на општи мерки за заштита на спроведување на општи мерки за заштита на спроведување на општи мерки за заштита на спроведување на општи мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 2016666 годи годи годи годинананана    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програмата за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести за 2016 година, што Советот на Општина 

Чашка го усвои на седницата одржана на 22.02.2017 

година. 

 

Бр. 09- 217/10 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата  за спроведување на општи мерки за програмата  за спроведување на општи мерки за програмата  за спроведување на општи мерки за програмата  за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести за            заштита на населението од заразни болести за            заштита на населението од заразни болести за            заштита на населението од заразни болести за            

2012012012016666 година година година година    

    

ччччлен лен лен лен 1111    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести за  2016 

година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од  денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/14 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за извештај за извештај за извештај за     реализација на прореализација на прореализација на прореализација на програмата за грамата за грамата за грамата за 

активностите  на Општина Чашка во областа на активностите  на Општина Чашка во областа на активностите  на Општина Чашка во областа на активностите  на Општина Чашка во областа на 

социјалната заштита во 201социјалната заштита во 201социјалната заштита во 201социјалната заштита во 2016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програмата за активностите  на 

Општина Чашка во областа на социјалната заштита 

во 2016 година , што Советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/9 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

 

 

 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата за активностите на Општина Чашка во програмата за активностите на Општина Чашка во програмата за активностите на Општина Чашка во програмата за активностите на Општина Чашка во 

областа на социјалната заштита во 201областа на социјалната заштита во 201областа на социјалната заштита во 201областа на социјалната заштита во 2016666 година година година година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за активностите на Општина Чашка во 

областа на социјалната заштита во 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/13 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    ЗакЗакЗакЗаклучок за усвојување на лучок за усвојување на лучок за усвојување на лучок за усвојување на 

извештај за развој на информатичко извештај за развој на информатичко извештај за развој на информатичко извештај за развој на информатичко ––––    

комуникациски технологии  на Општина Чашка за комуникациски технологии  на Општина Чашка за комуникациски технологии  на Општина Чашка за комуникациски технологии  на Општина Чашка за 

2012012012016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

развој на информатичко – комуникациски 

технологии        на Општина Чашка за 2016 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/8 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за развој на за усвојување на Извештај за развој на за усвојување на Извештај за развој на за усвојување на Извештај за развој на 

информатичко информатичко информатичко информатичко –––– комуникациски технологии на  комуникациски технологии на  комуникациски технологии на  комуникациски технологии на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    
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ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за развој на информатичко 

– комуникациски технологии на Општина Чашка за 

2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/12 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација наизвештај за реализација на    годишна годишна годишна годишна програмапрограмапрограмапрограма    за за за за 

јавно осветлување на Општина Чашка за 201јавно осветлување на Општина Чашка за 201јавно осветлување на Општина Чашка за 201јавно осветлување на Општина Чашка за 2016666    

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишна програма за јавно 

осветлување на Општина Чашка за 2016 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/7 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зазазаза усвојување на Извештај за реализација на усвојување на Извештај за реализација на усвојување на Извештај за реализација на усвојување на Извештај за реализација на 

годишна програмагодишна програмагодишна програмагодишна програма    за јавно осветлување на за јавно осветлување на за јавно осветлување на за јавно осветлување на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

годишната програма за јавно осветлување на 

Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/11 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма 

на активностите на Општина Чашка вона активностите на Општина Чашка вона активностите на Општина Чашка вона активностите на Општина Чашка во областа на  областа на  областа на  областа на 

локалниот економски развој (ЛЕР) за  201локалниот економски развој (ЛЕР) за  201локалниот економски развој (ЛЕР) за  201локалниот економски развој (ЛЕР) за  2016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишната програма на активностите 

на Општина Чашка во областа на локалниот 

економски развој (ЛЕР) за 2016 година, што Советот 

на Општина Чашка го усвои на седницата одржана 

на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/17 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај заза усвојување на Извештај заза усвојување на Извештај заза усвојување на Извештај за    реализација на реализација на реализација на реализација на 

Годишна програма на активностите  на Општина Годишна програма на активностите  на Општина Годишна програма на активностите  на Општина Годишна програма на активностите  на Општина 

Чашка во областа на Локалниот економски развој Чашка во областа на Локалниот економски развој Чашка во областа на Локалниот економски развој Чашка во областа на Локалниот економски развој 

((((ЛЕРЛЕРЛЕРЛЕР))))    за 201за 201за 201за 2016666 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на Годишна 

програма на активностите  на Општина Чашка во 

областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 

година. 

 

 

 



 8 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/10 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЗАКЗАКЗАКЛУЧОКЛУЧОКЛУЧОКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализација на програмата за  извештај за реализација на програмата за  извештај за реализација на програмата за  извештај за реализација на програмата за  

изработка на урбанистички планови за селатаизработка на урбанистички планови за селатаизработка на урбанистички планови за селатаизработка на урбанистички планови за селата во во во во 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на програмата за изработка на 

урбанистички планови за селата во Општина Чашка 

за 2016 година, што Советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/6 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата за изработка на урбанистички програмата за изработка на урбанистички програмата за изработка на урбанистички програмата за изработка на урбанистички 

планопланопланопланови за селата во Општина Чашка за 201ви за селата во Општина Чашка за 201ви за селата во Општина Чашка за 201ви за селата во Општина Чашка за 2016666    

годинагодинагодинагодина    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за изработка на урбанистички планови 

за селата во Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

Бр. 08- 185/9 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за работата на Советот на Општина извештај за работата на Советот на Општина извештај за работата на Советот на Општина извештај за работата на Советот на Општина 

Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 2016666 година година година година 

 

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

работата на Советот на Општина Чашка за 2016 

година , што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/5 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојувза усвојувза усвојувза усвојување на Извештај за работата на Сање на Извештај за работата на Сање на Извештај за работата на Сање на Извештај за работата на Советот оветот оветот оветот 

на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 201на Општина Чашка за 2016666 година година година година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештајот за работата на советот на 

Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/8 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај за реализирани активности во Општина извештај за реализирани активности во Општина извештај за реализирани активности во Општина извештај за реализирани активности во Општина 

Чашка од областа на енергетската ефикасност во Чашка од областа на енергетската ефикасност во Чашка од областа на енергетската ефикасност во Чашка од областа на енергетската ефикасност во 

2012012012016666    годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализирани активности во Општина Чашка од 

областа на енергетската ефикасност во 2016 година, 

што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/18 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за уза уза уза усвојување на Извештај за реализирани својување на Извештај за реализирани својување на Извештај за реализирани својување на Извештај за реализирани 

активности во Општина Чашка од областа на активности во Општина Чашка од областа на активности во Општина Чашка од областа на активности во Општина Чашка од областа на 

енергетската ефикасност во 201енергетската ефикасност во 201енергетската ефикасност во 201енергетската ефикасност во 2016666 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Извештај за реализирани активности 

во Општина Чашка од областа на енергетската 

ефикасност во 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 185/7 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

извештај заизвештај заизвештај заизвештај за    реализација на програмата за реализација на програмата за реализација на програмата за реализација на програмата за 

уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната средина на просторотживотната средина на просторотживотната средина на просторотживотната средина на просторот на Општина  на Општина  на Општина  на Општина 

Чашка за Чашка за Чашка за Чашка за     2012012012016666 година година година година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на    програмата за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животната средина 

на просторот на Општина Чашка за  2016 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/3 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/02), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

22.02.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на за усвојување на Извештај за реализација на 

програмата за уредување на градежно земјиште и програмата за уредување на градежно земјиште и програмата за уредување на градежно земјиште и програмата за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на 

Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 201Општина Чашка за 2016666 година година година година    

    

ччччлен лен лен лен 1111    

Се усвојува Извештајот за реализација на 

програмата за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животната средина на просторот на 

Општина Чашка за 2016 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила со  денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 185/4 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавза објавза објавза објавување на Решение за одобрување на ување на Решение за одобрување на ување на Решение за одобрување на ување на Решение за одобрување на 

финансиски средства на Реџеп Чолакоски од финансиски средства на Реџеп Чолакоски од финансиски средства на Реџеп Чолакоски од финансиски средства на Реџеп Чолакоски од 

с.Мелницас.Мелницас.Мелницас.Мелница    

    

Се објавува, Решение за одобрување на 

финансиски средства на Реџеп Чолакоски од 

с.Мелница, што Советот на Oпштина Чашка го усвои 

на седницата одржана на 22.02.2017 година. 

 

Бр. 09- 217/2 

23.02.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр 5/2002), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 22.02.2017 донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства на    Реџеп Реџеп Реџеп Реџеп 

Чолакоски  од с.МелницаЧолакоски  од с.МелницаЧолакоски  од с.МелницаЧолакоски  од с.Мелница    

 

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Реџеп Чолакоски од 

с.Мелница, за финансиски средства во висина од 

8.000,оо денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 

година, Програма АО Совет на општина, 

подставка  413110-тековни резерви.  

 

3. Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка 

 

Бр. 08- 185/6 

22.02.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 
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СОДРЖИНАСОДРЖИНАСОДРЖИНАСОДРЖИНА    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на годишен план за 

енергетска ефикасност на Општина Чашка за 

2017 година 

 

2.2.2.2. Годишен план за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка за 2017 година 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

годишна програма во областа на спортот и 

здруженија на граѓани  на Општина Чашка за 

2016 година 

 

4.4.4.4. Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишна програма во областа на 

спортот и здруженија на граѓани на Општина 

Чашка за 2016 година 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

годишната програма во областа на културата на 

Општина Чашка за 2016 година 

 

6.6.6.6. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на годишната програма во областа 

на културата  на Општина Чашка за 2016 година 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програма за  управување со отпад на 

територијата на Општина Чашка за 2016 година 

 

8.8.8.8. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програма за управување со отпад 

на територијата на Општина Чашка за 2016 

година 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програма за одржување на јавната чистота на 

територијата на Општина Чашка за 2016 година 

 

10.10.10.10. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата за одржување на 

јавната чистота  на територијата на Општина 

Чашка за 2016 година 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за работата на  ЈКПД 

Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 до 31.12. 

2016 гoдина 

 

12.12.12.12. Заклучок за усвојување на Извештај за работата 

на ЈКПД Тополка – Чашка за период од 01.01.2016 

до 31.12.2016 година 

 

 

 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програмата за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и мерки за заштита на животни во 

Општина Чашка за 2016 година 

 

14.14.14.14. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата за дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и мерки за заштита 

на животни во Општина Чашка за 2016 година 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програмата за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести за 

2016 година 

 

16.16.16.16. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата  за спроведување на 

општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести за 2016 година 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за  реализација на 

програмата за активностите  на Општина Чашка 

во областа на социјалната заштита во 2016 

година 

 

18.18.18.18. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата за активностите на 

Општина Чашка во областа на социјалната 

заштита во 2016 година 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за развој на 

информатичко – комуникациски технологии  на 

Општина Чашка за 2016 година 

 

20.20.20.20. Заклучок за усвојување на Извештај за развој на 

информатичко – комуникациски технологии на 

Општина Чашка за 2016 година 

 

21.21.21.21. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

годишна програма за јавно осветлување на 

Општина Чашка за 2016 година 

 

22.22.22.22. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на годишна програма за јавно 

осветлување на Општина Чашка за 2016 година 

 

23.23.23.23. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

годишната програма на активностите на 

Општина Чашка во областа на локалниот 

економски развој (ЛЕР) за  2016 година 
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24.24.24.24. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Годишна програма на 

активностите  на Општина Чашка во областа на 

Локалниот економски развој (ЛЕР) за 2016 

година 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програмата за  изработка на урбанистички 

планови за селата во Општина Чашка за 2016 

година 

 

26.26.26.26. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата за изработка на 

урбанистички планови за селата во Општина 

Чашка за 2016 година 

 

27.27.27.27. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за работата на Советот 

на Општина Чашка за 2016 година 

 

28.28.28.28. Заклучок за усвојување на Извештај за работата 

на Советот на Општина Чашка за 2016 година 

 

29.29.29.29. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализирани 

активности во Општина Чашка од областа на 

енергетската ефикасност во 2016 година 

 

30.30.30.30. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализирани активности во Општина Чашка од 

областа на енергетската ефикасност во 2016 

година 

 

31.31.31.31. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

програмата за уредување на градежно земјиште 

и заштита на животната средина на просторот 

на Општина Чашка за  2016 година 

 

32.32.32.32. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на програмата за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животната 

средина на просторот на Општина Чашка за 2016 

година 

 

33.33.33.33. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства на Реџеп 

Чолакоски од с.Мелница 

 

34.34.34.34. Решение за одобрување на финансиски средства 

на Реџеп Чолакоски  од с.Мелница    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Издавач: Општина Чашка 
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка 

 
 

  
                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

  


