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С Л У Ж Б Е Н     Г Л А С Н И К 
 

НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
на општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 13 
 година XVI 

20.12.2012 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

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

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе  

 

ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК     

За објавување на одлука за дополнување на За објавување на одлука за дополнување на За објавување на одлука за дополнување на За објавување на одлука за дополнување на 

одлука за задолжување по проект од светска одлука за задолжување по проект од светска одлука за задолжување по проект од светска одлука за задолжување по проект од светска 

банка банка банка банка     

 

Се објавува  Одлука за дополнување на одлука за 

задолжување по Проект од Светска банка што 

Советот на Општина Чашка го донесе на седницата 

на 17.12.2012  година. 

 

Бр.08- 1779/6 

17.12.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 

точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен 

Весник на РМ бр.05/02), Претседателот на Советот на 

Општина Чашка на седницата  одржана на ден 

17.12.2012 година донесе, 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За дополнување на одлука за задолжување по За дополнување на одлука за задолжување по За дополнување на одлука за задолжување по За дополнување на одлука за задолжување по 

Проект од Светска банкаПроект од Светска банкаПроект од Светска банкаПроект од Светска банка    

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Советот на Општина Чашка  дава согласност за 

дополнување на Одлука за намера за задолжување 

по Проект од Светска Банка преку позајмица  од 

Владата на  РМ, донесена од Советот на Општина 

Чашка на седницата на 28.02.2012 година. 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

Дополнувањето сесостои во член два каде што  

треба да стои – Дел од Позајмицата ќе се користи и 

за реконструкција на  Локален пат за с. Мелница( Р – 

515 – Мелница во должина од 4,4 км), врез основа на 

изготвена техничка документација. 

 

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр.07- 1779/5 

17.12.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе  

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на одлука за долгорочно домашно За објавување на одлука за долгорочно домашно За објавување на одлука за долгорочно домашно За објавување на одлука за долгорочно домашно 

задолжување на Општина Чашка  во рамки на задолжување на Општина Чашка  во рамки на задолжување на Општина Чашка  во рамки на задолжување на Општина Чашка  во рамки на 

проектот за подобрување напроектот за подобрување напроектот за подобрување напроектот за подобрување на    општинските услугиопштинските услугиопштинските услугиопштинските услуги    

((((MSIP)MSIP)MSIP)MSIP)    

 

Се објавува одлука за домашно задолжување на 

Општина Чашка во рамки на проектот  за 

подобрување на општинските услуги (MSIP), што        

Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата 

на 17.12.2012 година. 

 

Бр.08- 1779/4 

17.12.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 20 од Законот за финансирање 

на единиците на локалната самоуправа (Службен 

весник на РМ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11) и 

член 4 од Законот за јавен долг (Службен весник на 

РМ бр. 62/05, 88/08 и 35/11) и член 36 од Законот за 

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

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 17.12.2012 година донесе, 
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ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За долгорочно домашно задолжување на За долгорочно домашно задолжување на За долгорочно домашно задолжување на За долгорочно домашно задолжување на 

Општина Чашка Општина Чашка Општина Чашка Општина Чашка во рамки на Проектот за во рамки на Проектот за во рамки на Проектот за во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги (подобрување на општинските услуги (подобрување на општинските услуги (подобрување на општинските услуги (MSIP)MSIP)MSIP)MSIP)    

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Со оваа одлука се уредува долгорочното 

задолжување на Општина Чашка, видот и цел на 

задолжување, максималниот износ , максималната 

стапка, условите, роковите и начинот на отплата на 

задожување. 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

Долгорочното  задолжување на општината  е од 

општ јавен интерес  и има економска и финансиска 

оправданост. 

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

Целта на задолжувањето  е реализација на 

капитален проект и тоа – Проект за ИЗГРАДБА НА  

УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО НАСЕЛБА ЧАШКА 

И СЕЛО БОГОМИЛА И ПОДОБРУВАЊЕ НА 

ВОДОСНАБДУВАЊЕТО  ВО СЕЛО ИЗВОР. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

Задолжувањето ќе биде долгорочно  во земјата кое 

ќе се оствари преку потпишување на Договор под -

заем со Министерството за финасии, во рамки  на 

средствата обезбедени со Проектот за подобрување 

на општинските услуги финансиран со заем од 

Меѓународната банка  за обнова и развој – Светска 

банка, во висина од 10.583.693 денари  под следниве 

услови : 

- камтна стапка камтна стапка камтна стапка камтна стапка :::: шестмесечен  ЕУРИБОР со  шестмесечен  ЕУРИБОР со  шестмесечен  ЕУРИБОР со  шестмесечен  ЕУРИБОР со 

варијабилен распон варијабилен распон варијабилен распон варијабилен распон     

- рок на отплата рок на отплата рок на отплата рок на отплата :::: 13 години 13 години 13 години 13 години     

- грејс период грејс период грејс период грејс период :::: 3 години. За време на грејс  3 години. За време на грејс  3 години. За време на грејс  3 години. За време на грејс 

периодопериодопериодопериодот т т т се плаќасе плаќасе плаќасе плаќа     камата камата камата камата    

- последниот датум на отплата на заемот нема последниот датум на отплата на заемот нема последниот датум на отплата на заемот нема последниот датум на отплата на заемот нема 

да биде  подоцна од 15.02.2030 година да биде  подоцна од 15.02.2030 година да биде  подоцна од 15.02.2030 година да биде  подоцна од 15.02.2030 година     

- отплатата на заемот ќе биде во еднакви отплатата на заемот ќе биде во еднакви отплатата на заемот ќе биде во еднакви отплатата на заемот ќе биде во еднакви 

полугодишни рати.полугодишни рати.полугодишни рати.полугодишни рати.    

    

Член 5Член 5Член 5Член 5    

Советот на Општина Чашка со донсувањето на 

оваа одлука го одобрува отпочнувањето на 

постапката  за долгрочно задолжување. 

 

Член 6Член 6Член 6Член 6    

Оваа одлука влегува во сила со денот 

надонесувањето. 

    

Бр.07- 1779/3 

17.12.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р.    

Содржина Содржина Содржина Содржина ::::    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на одлука за 

дополнување на одлука за задолжување по 

проект од Светска Банка  

 

2.2.2.2. Одлука за дополнување на одлука за 

задолжување по Проект од Светска Банка 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на одлука за долгорочно 

домашно задолжување на Општина Чашка  во 

рамки на проектот за подобрување на 

општинските услуги  (MSIP) 

 

4.4.4.4. Одлука за долгорочно домашно задолжување на 

Општина Чашка во рамки на Проектот за 

подобрување на општинските услуги (MSIP) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

    

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

 

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/Катица Јовановска 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
 


