СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 9
година XIX
01.07 .2015
.2015 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
З А КЛ У Ч ОК
за објавување на Одлука з а дополнување на
Одлука
Одлука за одобрување на проект
проект за изградба на
систем за собирање,
собирање , одведување и пречистување
на фекални води за с .Лисиче општина Чашка
бр.07
бр .07.07-548/11 од 29.04.2011
Се објавува Одлука за дополнување на Одлука за
одобрување на проект за изградба на систем за
собирање,одведување и пречистување на фекални
води за с.Лисиче општина Чашка бр.07-548/11 од
29.04.2011, што Советот на општина Чашка го усвои
на седницата на 29.06.2015.

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

одведување и пречистување на фекални води за
с.Лисиче општина Чашка, со средства обезбедени
преку Договор за грант со Министерството за
транспорт и врски на Република Македонија-Проект
со Европска Инвестициона Банка.
член 2
За реализацијата на горенаведениот проектот се
дава согласност Општина Чашка да ја подготви
целокупната документација за аплицирање и
реализација до Министерството за транспорт и
врски-Проект со Европска Инвестициона Банка.
член 3
Одлуката влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на
општина Чашка".
Бр. 08 – 955/3
29.06.2015 година
Чашка

Бр. 09- 955/4
29.06.2015 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на 22 ст.1 точка 3 и чл.36 ст.1 т.15 од
Законот за локална самоуправа ("Службен Весник на
РМ" бр5/02), Советот на Општина Чашка на 33-тата
седница одржана на ден 29.06.2015 година, ја донесе
следната:

ОД Л УК А
за дополнување на Одлука за одобрување на
проект
проект за изградба на с истем за
собирање,
собирање ,одведување и пречистување на фекални
води за с .Лисиче општина Чашка бр.07
бр .07.07-548/11 од
29.04.2011
член 1
Советот на општин Чашка ја дополнува
горенаведената
Одлука
со
тоа
што
дава
СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИОРИТЕТ за реализација на
проект за изградба на систем за собирање,

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа ("Службен весник на РМ"
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува Решение за одобрување на финансиски
средства, што Советот на општина Чашка го усвои на
седницата на 29.06.2015.
Бр. 09- 955/5
29.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

1

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
29.06.2015 донесе:

Бр. 09- 955/7
29.06.2015 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Фетов Џабир од с. Г.
Јаболчиште, за финансиски средства во висина
од 9.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015
година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

Бр. 08 – 955/6
29.06.2015 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

С одржина:
1.

Заклучок за објавување на Одлука за
дополнување на Одлука за одобрување
на
проект за изградба на систем за собирање,
одведување и пречистување на фекални води за
с.Лисиче општина Чашка бр.07-548/11 од
29.04.2011

2.

Одлука за дополнување на Одлука за
одобрување на проект за изградба на систем за
собирање,одведување
и
пречистување
на
фекални води за с.Лисиче општина Чашка бр.07548/11 од 29.04.2011

3.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

4.

Решение за одобрување на финансиски средства

5.

Решение за одобрување на финансиски средства

за

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го донесе на седницата на 29.06.2015 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Фетов Џабир од с. Г.Јаболчиште, во висина од
9.000,оо денари, за лекување.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2015година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Се задолжува Одделението за финансии во
општина Чашка да го спроведе ова Решение.

4.

Решението влегува
донесувањето.

во

сила

со

денот

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

на

Уредник: Бојанка Мирова
Изготвил: Димче Ангелов
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