СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 6
година XVI
25.06.2012 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
лоакална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за проширување на
средства во буџетот на Општина Чашка
Се објавува одлука за проширување на средства во
буџетот на Општина Чашка за 2012 година, што
Советот на Општина Чашка го донесе на седницата
на 11.06.2012 година.
Бр. 08-723/5
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002 година), а во врска со член 34 од Законот за
буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05, 4/08,
103/08, 156/09 , 95/10, 180/2011), Советот на општина
чашка на седноцата одржана на 11.06.2012 година ја
донесе следната,
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Бр. 07-723/3
11.06.2012 година
Чашка

Бр.07-723/8
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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:

Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02)
и член 33 став 1 точка 6 од Статутот на Општина
Чашка (Службен гласник на Општина Чашка бр.2/06),
Советот на општина Чашка на седницата одржана на
ден 11.06.2012 година донесе:

ЗАКЛУЧОК
За објавување на програма за измена на
програма за активностите на Општина Чашка во
областа на спортот и здруженија на граѓани за
2012 година
Се објавува програма за измена на програма за
активностите на Општина Чашка во областа на
спортот и здруженија на граѓани за 2012 година, што
Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата
на 11.06.2012 година.
Бр. 08- 723/9
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/02),
Советот на Општина чашка на седницата одржана на
ден 11.06.2012 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на програма за измена на
програмата за активностите
активностите на Општина Чашка во
областа на спортот и здруженија на граѓани за
2012 година.
1. Советот на Општина Чашка усвои програма за
иамена на програмата за активностите на
Општина Чашка во областа на спортот и
здруженија на граќани за 2012 година.
2. заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во службен гласник на Општина
Чашка.

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА
за активностите на Општина Чашка во областа на
спортот и здруженија на граѓани за 2012 година
1.ЦЕЛИ
1.ЦЕЛИ
Основни цели на оваа Програма се:
- Обезбедување активен однос на Општина Чашка
кон задоволување на потребите и интересите на
граѓаните од областа на спортот и активно
вклучување во општествениот живот преку
згруженијата на граѓани;
- Насочување на младите кон спортскиот живот и
спортските активности.
- Поддршка на културно уметничките друштва и
невладини организации на
територијата на
Општина Чашка ;
2.АКТИВНОСТИ
Активностите на Општина Чашка во областа на
спортот и здруженија на граѓани ќе бидат насочени
кон поттикнување, поддржување и помагање за
остварување на целите на оваа Програма и тоа:
-Остварување на продуктивна соработка со
асоцијации, организации и фондации кои го
помагаат развојот на спортот и НВО во локалната
заедница.
3.ФИНАНСИРАЊЕ
3.ФИНАНСИРАЊЕ
Поаѓајќи од значењето и улогата на спортот, во
насока на негово поттикнување, поддржување и
помагање како и подршка за развојот на
невладиниот сектор со цел уште повеќе и помасовно
да ги насочиме младите кон спортскиот живот и
спортските активности, Советот на општина Чашка
во 2011 година ќе финансира, а во одредени
активности и ќе биде директно вклучена во
одредени активности при реализација на програмата
во областа на спортот и активностите на НВО и
здруженија на граѓани.
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Содржините предвидени во оваа програма се
финансираат со посебни ставки во Буџетот на
општината.
По потреба Програмата ќе се дополнува со
активности за кои ќе се утврди дека се во согласност
со целите на Програмата.
Средствата се распоредуваат според потребите и
активностите на спортските клубови и здруженија
на граѓани кои имаат активности на територијата на
Општина Чашка на следниот начин:

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локлна самоуправа (Служен весник на РМ бр. 5/2002),
член 131 став 2 точка 3 од законот за води ( Службен
весник
на
РМ
бр.87/08)
по
предлог
на
Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на
Општина Чашка на седницата на 11.06.2012 година
донесе,
ОДЛУКА
За регулирање на крајбрежен појас на водотек
на река Бабуна во населено место село Нежилово
Член 1

ред.
бр

1.

Правен субјект

Центар за
меѓуетничка
топеранција и
бегалци
Вкупно

висина на средства

307 500 ден.

Советот на Општина Чашка врз основа на
предлогот на градоначалникот на Општина Чашка го
утврдува крајбрежниот појас на водотекот на река
бабуна во населено место Нежилово.
Член 2

Вкупно- 307 500 ден.

Ширината на крајбрежниот појас на водотек на
река Бабуна во населено место Нежилово изнесува 9
км.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен гласник на
Општина Чашка”.
Бр.07-723/7
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе:

Член 3
Одлуката влегува во сила по добиена согласност на
Министерството за животна средина и просторно
планирање како надлежен орган на државна упрева
за вршење работи од областа на животната средина,
а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина
Чашка.
Бр.07-723/4
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за регулирање на
крајбрежен појас на водотек на река Бабуна во
населено место село Нежилово

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе

Се објавува одлика за регулирање на крајбрежен
појас на водотек на река Бабуна во населено место
село Нежилово, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 11.06.2012 година.

ЗАКЛУКОК
ЗАКЛУКОК
За објавување на заклучок за усвојување на
програма за дезинфекција, дезинсекција и
дератизација во Општина Чашка за 2012 година.

Бр.08- 723/6
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Се објавува заклучок за усвојување на програма за
дезинфекција, дезинсекција и дератизација во
Општина Чашка за 2012 година што Советот на
Општина Чашка го донесе на сееницата на 11.06.2012
година.
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Бр.08- 723/24
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

популација на штетници во просторот или објелтот.
Тоа се однесува на организми кои ги пренесуваат
причинителите на заразни болести, паразитираат на
човечкото тело, причинители се на алергиски
реакции, делуваат токсично и предизвикуваат
болести кај граѓаните.
II. ЦЕЛИ

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.5/02),
Советот на Општина Чашка на седницата одржана
на ден 11.06.2012 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на програма за дезинфекција,
дезинсекција и дератизација во Општина Чашка
за 2012 година

Заради заштита на населението во Општина
Чашка од заразни болести, штетници потребно е да
пребземеме соодветни мерки во текот на 2012
година. Планираните активности во оваа програма се
превземаат со цел превентивно делување за да се
зачува здравјето на населението и животната
средина во население места во Општина Чашка.
III.АКТИВНОСТИ
III.АКТИВНОСТИ

1. Советот на Општина Чашка усвои програма за
дезифекција,дезинсекција и дератизација во
Општина Чашка за 2012 година.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка.

Во текот на 2012 година, за спречување на појавата
на заразни болести предизвикани од инсекти,
микроорганизми и друди штетници Општина Чашка
ќе ги превземе следните активности:
Мерки и
активности

Дезинфекција,
дезинсекција и
дератизација

Бр. 07-723/23
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

1

Место - Локација

Основни училишта,
јавни општински
Установи, јавни
површини и други
објекти;
Дезинсекција
против комарци со
аерозапрашување
на територијата на
Општина Чашка

Вкупно денари:

Врз основа на член 22 ст.1 т 9 од Законот за локална
самоуправа (Службен Весник на РМ бр 5/2002); член
3 од Законот за комунални дејности ( Службен
весник на РМ бр.45/97; 23/99; 45/02; 16/04 и 05/09
год.); член 12 ст.1 т.14 Законот за заштита на
населението од заразни болести (Сужбен Весник на
РМ 66/2004) и член 14 став 1 точка 9 од Статутот на
Општина Чашка ( Службен гласник бр.02/06 година),
Советот на Општина Чашка, на седницата оддржана
на 11. 06. 2012 година донесе
ПРОГРАМА
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во
Општина Чашка за 2012 година

I.ВОВЕД
I.ВОВЕД
Спречувањето на заразните болести предизвикани
од микроорганизми и штетници е збир на
механички, физички, биолошки и хемиски мерки и
постапки, кои се превземаат со цел намалување на
популацијата,
запирање
на
растот
и
размножувањето, уништување на постоечката

Планирани
средства

120.000

120.000

IV.ФИНАНСИРАЊЕ
IV.ФИНАНСИРАЊЕ
Активностите утврдени со оваа програма ќе се
реализираат со средства од Буџетот на Општина
Чашка за 2012 година.-Programa J0 Podprograma J80Други комунални услуги.
V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Оваа програма влегува во сила со денот на
објавување на Службен гласник на Општина Чашка
Бр_________ 2012 год.
Бр.07-723/22
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р
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Врз основа на член 50 став1 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
средства

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Ацо Кочовски од с. Мартолци
за финансискки средства финансиска помош за
лекарски трошоци во висина од 10 ооо,оо денари.

Се објавува решение за одобрување на финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 11.06.2012 година

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на општина подставка
413110 – тековни тезерви.

Бр.08- 723/12
11.06.2012 година
Чашка

3. решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Враз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за
локална самоуправа Службен весник на РММ бр.
5/2002, а во согласност со решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Ацо Кочовски од с. Мартолци, финансиска помош
за лекарски трошоци во висина од 10. 000,00
денари.
2. средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на ооштина подставка
413110- тековни резерви

Бр.07-723/10
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 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 финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 11.06.2012 година
Бр.08- 723/18
11.06.2012 година
Чашка

3. Се задолжува одделението за финасии
Општина Чашка да го спроведе ова решение.

во

4. Решението влегува
донесувањето.

на

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за
локална самоуправа Службен весник на РММ бр.
5/2002, а во согласност со решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

во

сила

со

денот

Бр.08- 723/11
11.06.2012 година
Чашка

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002,
советот на Општина Чашка на седницата на
11.06.2012 донесе,

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
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1. се одобрува исплата на финансиски средства на
Нафизова Афетка од с. Мелница, финансиска
помош за лекарски трошоци во висина од 6.
000,00 денари.
2. средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на ооштина подставка
413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии
Општина Чашка да го спроведе ова решение.

во

4. Решението влегува
донесувањето.

на

во

сила

со

денот

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе :
ЗАКЛУЧОК
За објавување на решение за
за одобрување на
финансиски средства
Се објавува решение за одобрување на финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 11.06.2012 година
Бр.08- 723/21
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.08- 723/17
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002,
советот на Општина Чашка на седницата на
11.06.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Нафизова Афетка од с.
Мелница за финансискки средства финансиска
помош за лекарски трошоци во висина од 6 000,оо
денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на општина подставка
413110 – тековни тезерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр. 07-723/16
11.06.2012 година
Чашка

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 11.06.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства за
стапување во брак на Советничката Марина
Јовановска, во висина од 20. 000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на ооштина подставка
413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии
Општина Чашка да го спроведе ова решение.

во

4. Решението влегува
донесувањето.

на

во

сила

со

денот

Бр. 08- 723/20
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002,
советот на Општина Чашка на седницата на
11.06.2012 донесе,

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ
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РЕШЕНИЕ
За одобрување
одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка
одобри финансиски средства за стапување во
брак на Советничката Марина Јовановска во
висина од 20 000,оо денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на општина подставка
413110 – тековни тезерви.
3. решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

1. Се одобрува исплата на финансиски средства
наСтојан Тошевски од с. Богомила, финансиска
помош за лекарски трошоци во висина од 4.000,00
денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на општина подставка
413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии
Општина Чашка да го спроведе ова решение.

во

4. Решението влегува
донесувањето.

на

во

сила

со

денот

Бр.08- 723/26
11.06.2012 година
Чашка

Бр.07-723/19
11.06.2012 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став1 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 финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 11.06.2012 година

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002,
советот на Општина Чашка на седницата на
11.06.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Стојан Тошевски од с.
Богомила за финансискки средства финансиска
помош за лекарски трошоци во висина од 4 000,оо
денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма АО Совет на општина подставка
413110 – тековни тезерви.

Бр.08- 723/27
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за
локална самоуправа Службен весник на РММ бр.
5/2002, а во согласност со решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

3. решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр. 07-723/25
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
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Врз основа на член 50 став1 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

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002,
советот на Општина Чашка на седницата на
11.06.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 11.06.2012 година
Бр.08- 723/15
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за
локална самоуправа Службен весник на РММ бр.
5/2002, а во согласност со решение за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
чашка го донесе на сеницата на 11.06.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Центар за меѓуетничка толеранција и Бегалци,
Скопје,
за
реализација
на
проект
од
мултиетнички карактер – Толеранција во
Македонија наменет за општина Чашка во висина
од 307. 700,00 денари.

1. 1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Центар за меѓуетничка
толеранција и Бегалци, Скопје, за финансиски
средствва за реализација на проект од
мултиетнички карактер – Толеранција во
Македонија наменет за општина Чашка во висина
од 307.700,00.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма ЛО Спорт и рекреација, ставка
463110- трансфери до здруженија на граѓани и
фондации.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр. 07-723/13
11.06.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, програма ЛО Спорт и рекреација, ставка
463110- трансфери до здруженија на граѓани и
фондации
3. Се задолжува одделението за финасии
Општина Чашка да го спроведе ова решение

во

4. Решението влегува
донесувањето.

на

во

сила

со

денот

Бр.08- 723/14
11.06.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

9

Содржина
1.

Заклучок за објавување на одлука за
проширување на средства во буџетот на
Општина Чашка

2.

Одлука за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Чашка за 2012 година

3.

Заклучок за објавување на програма за измена
на програма за активностите на Општина
Чашка во областа на спортот и здруженија на
граѓани за 2012 година

4.

5.

6.

7.

Заклучок за усвојување на програма за измена
на програмата за активностите на Општина
Чашка во областа на спортот и здруженија на
граѓани за 2012 година.
Програма за измена на програмата за
активностите на Општина Чашка во областа
на спортот и здруженија на граѓани за 2012
година
Заклучок за објавување на одлука за
регулирање на крајбрежен појас на водотек на
река Бабуна во населено место село Нежилово
Одлука за регулирање на крајбрежен појас на
водотек на река Бабуна во населено место село
Нежилово

8.

Заклучок за објавување на заклучок за
усвојување на програма за дезинфекција,
дезинсекција и дератизација во Општина
Чашка за 2012 година.

9.

Заклучок за усвојување на програма за
дезинфекција, дезинсекција и дератизација
во Општина Чашка за 2012 година

10.

Програма за дезинфекција, дезинсекција и
дератизација во Општина Чашка за 2012
година

11.

Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

12.

Решение за одобрување на финансиски
средства

13.

Решение за одобрување на финансиски
средства

14.

Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

15.

Решение за одобрување на финансиски
средства

16.

Решение за одобрување на финансиски
средства

17.

Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

18.

Решение за одобрување на финансиски
средства

19.

Решение за одобрување на финансиски
средства

20.

Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

21.

Решение за одобрување на финансиски
средства

22.

Решение за одобрување на финансиски
средства

23.

Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

24.

Решение за одобрување на финансиски
средства

25.

Решение за одобрување на финансиски
средства

за

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

за

Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/Катица Јовановска
Техничка обработка/Димче Ангелов

10

за

за

за

