СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 7
година XV
11.07.2011 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за проширување на
средства во буџетот на Општина Чашка за 2011
година
Се објавува Одлука за проширување на средства во
буџетот на Општина Чашка за 2011 година, што
Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата
на 30.06.2011
Бр.08-765/4
30.06.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br.
5/2002 godina) ,a vo vrska so ~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br. 64/05, 4/08),
Sovetot na Општина Чашка na sednicata odr`ana na 30.06.2011 godina ja donese slednata:

O

D

L

U

K

A

Za pro{iruvawe na sredstvata vo Buxetot na Општина Чашка za 2011 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i pro{iruvawe na sredstva vo Општина Чашка za 2011godina i toa na
sledniot na~in :
Se zgolemuvaat prihodite na slednite potstavki :
733137 NADOMEST ZA KONCESII ZA EKSPLOATACIJA NA
MINERALNI SUROVINI -POVR[INA

Buxet

Samofin.

Donacii

Dotacii

Kredit

156.000

0

0

0

0

156.000

0

0

0

0

156.000

0

0

0

0

156.000

0

0

0

0

I se rasporeduvaat na slednite potprogrami i rashodni potstavki :

E00 OP[TINSKA ADMINISTRACIJA
464910 Pla}awe po sudski re{enija

^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina ^a{ka i
stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za 2011 godina.
Pretsedatel na Sovetot na Op{tinata

Br. _________
^a{ka

Општина Чашка
Рамадан Амзов
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Бр.07-765/3
30.06.2011 година
Чашка

запишана на имателот Општина Чашка ул.
Илинденска бр.8 Населба Чашка со ЕМБ
0000006008488 и
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.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

-

Патничко моторно возило, Марка – FIAT, Тип
UNO
1.7D, со број
на шасија –
ZFА146А0000064321, година на производство –
1996, сила на моторот – 37, работна зафатнина
на моторот – 1108, со места за седење 1+4,
LIMUZINA PATNICKO, боја на каросеријата SREBRENA.
Член
ле н 2

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање согласност за
оттуѓување ( продажба ) на движни ствари
сопственост на Општина Чашка
Се објавува одлука за давање согасност за
оттуѓување (продажба ) на движни ствари
сопственост на Општина Чашка, што Советот на
Општина Чашка ја донесе на седницата на 30.06.2011
година.

Член 3
Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе
Комисија формирана од страна на Градоначалникот
на Општина Чашка.

Бр.08-765/12
30.06.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот
за Локална самоуправа ( Службен весник на РМ ,,
бр.05/02), и член 5, 32 и 61 од законот за користење и
располагање со ствари на државни органи ( Службен
весник на РМ бр. 08/05, 150/07, и 35/2011), Советот на
Општина Чашка на седницата на 30.06.2011 година
донесе,
ОДЛУКА
За давање согласност за оттуѓување (продажба) на
движни ствари сопственост на Општина Чашка
Член 1
Се дава согласност за оттуѓување (продажба) на
следните движни ствари сопственост на Општина
Чашка :

-

Оттуѓувањето да се спроведе по пат на усно јавно
наддавање, согласно Законот за користење и
располагање на ствари на државни органи ( Службен
весник на РМ
бр.08/05,150/07 и 35/2011), по
претходно утврдена почетна пазарна вредност на
недвижноста поединечно.

Патничко моторно возило, Марка - LADA , Тип –
NIVA 21213
TNG, со број на шасија XТА212130Х1432685, со број на мотор – 5813728,
година на производство – 1999, сила на моторот
58, работна зафатнина на моторот – 1690, маса
на празно возило – 1295, со места за седење 1+3,
LIMUZINA PATNICKO, боја на каросерија – 01
BELA, со регистарски таблици VE – 690 – ВВ,

Член 4
Оваа одлука за давање согласност влегува во сила
во рок од 8 дена од денот на објавување во Службен
Гласник на Општина Чашка.
Бр.07-765/11
30.06.2011 година
Чашка
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.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за давање на Согласност
на Одлуката за изменување и дополнување на
цените од Ценовникот на комуналните услуги на
ЈПКД ,, Тополка “ Чашка
Се објавува Одлука за давање Согласност на
Одлуката за изменување и дополнување на цените
од Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД
,,Тополка “ Чашка, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 30.06.2011 година.
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

Бр.08-765/14
30.06.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Враз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот
за локална самоуправа ( Службен весник на РМ
бр.05/02), член 24 став 1 точка 15 од Статутот на
Општина Чашка и член 11 став 1 точка 6 од Законот за
јавните претпријатија ( Службен Весник на РМ
бр.38/96,22/07,83/09), Советот на Општина Чашка на
седницата на 30.06.2011 донесе,
ОДЛУКА
За давње Согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на цените од Ценовникот на
комуналните услуги на ЈПКД ,, Тополка
Тополка “ Чашка.

ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за управување со
комуналниот цврс и друг вид неопасен отпад во
населените места Долно Јаболчиште, Горно
Јаболчиште
Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка
Се
објавува
Одлука за управување со
комуналниот цврст и друг вид неопасен отпад во
населените места Долно Јаболчиште, Горно
Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка,
што Советот на Општина Чашка ја донесе на
седницата на 30.06.2011 година.
Бр.08-765/16
30.06.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Член 1
Се дава согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на цените од Ценовникот
на
комуналните услуги на ЈПКД ,, Тополака “ Чашка
0201-74/1 од 22.06.2011 година, донесена од Управниот
Одбор на ЈПКД ,, Тополка “ Чашка.
Член 2
Се изменеуваат и дополнуваат цените на
комуналните услуги од Ценовникот на комуналните
услуги на Јавното претпријатие за комунални
дејности ,, Тополка“
Чашка бр. 0201-109/1,2 од
15.10.2010 година и бр.0202-9/1 од 27.01.2011 година,
кои се сосотојат во следното :
- Во Дел 1 од Ценовникот на комуналните услуги
на ЈПКД ,, Тополка “ Чашка, по точката под реден
број 13, се додава точка под реден број 13-А, која
гласи:
Цена
Вид на комунална
Реден
Един/кол.
(ден)
услуга
број
Надомест за издавање
13-А
погреб
150,00
на одобрение за погреб

Член 3
Оваа Согласност стапува во сила во рок од 8
(Осум) дена од денот на објавувањето во Службен
Гласник на Општина Чашка.

Врз основа на член 36 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ бр.
05/02), а во согласност со член 19 од Законот за
Јавните претпријатија ( Службен Весник на РМ
бр.38/96, 22/07, 83/09), член 14, 27, 28, и 29 од Законот
за комунални дејности ( Службен весник на РМ бр.
45/97, 23/99, 45/02, 16/04, и 05/09) и член 26, 27,43 и 46
од Законот за управување со отпад ( Службен весник
на РМ бр.68/04, 107/07, 102/08 и 143/08), Советот на
Општина Чашка на седницата на 30.06.2011 година
донесе,
ОДЛУКА
За управување со комуналниот цвтст и друг вид
неопасен отпад во населените места Долно
Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно Врановсци
– Општина Чашка
Член 1
Со оваа Одлука се дозволува управување на
комуналниот цврст и друг вид неопсен отпад во
населените места Долно Јаболчиште, Горно
Јаболчиште и Горно Врановци – Општина Чашка од
страна на давателот на комунални услуги ЈПКД ,,
Тополка” од Чашка.
Член 2

Бр.07-765/13
30.06.2011 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Предмет на управување е комуналниот цврст и друг
вид неопасен отпад
што корисниците на
комуналните услуги го создаваат или поседуваат
домаќинства, како и отпадот при вршење на
комерцијални, индустриски, занаетчиски,услужни и
производствени дејности и процеси во населените
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места Долно Јаболчиште, Горно Јаболчоште и Горно
Врановци – Општина Чашка.
Член 3
Цената на извршување на комуналнита услуга ,,
собирање “ транспорт и депонирање на комунален
цврст и друг вид неопасен отпад,, од страна на
давателот на комуналната услуга ќе биде
дополнително определена со Одлука на УО на ЈПКД ,,
Тополка “ Чашка и добиена согласност од основачот
Советот на Општина 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
30.06.2011 година донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
средства
1.

Со ова Решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето
на Сали Билески од с.
Мелница , финансиски средства финансиска
помош за трошоци за лекување во висина од 40
000,00 денари

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2011
година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110- тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка.

Член 4
Меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на
услугите ( ЈПКД ,, Тополка ,, од Населба Чашка) и
корисниците на услугата ( житеките на с.Долно,
Горно Јаболчиште и Горно Врановци ), ќе бидат
регулирани со посебни договори склучени помеѓу
нив.
Член 5
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на
објавувањето во Службен гласник на Општина
Чашка.

Бр.07-765/5
30.06.2011 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Бр.07-765/15
30.06.2011 година
Чашка
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.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува Решение
за одобрување на
финансиски средства што советот на Општина
Чашка го донесе на седницата на 30.06.2011 година.
Бр.08-765/7
30.06.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува Решение
за одобрување на
финансиски средства што Советот на Општина
Чашка го донесе на седницата на 30.06.2011 година.
Бр.08-765/10
30.06.2011 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
30.06.2011 година донесе,

5

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
сред ства

1.

Со ова Решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето наТошевски Марјан од с.
Стари Град, финансиски средства финансиска
помош за болнички трошоци за лекување во
висина од 5 000,00 денари

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2011
година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110- тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка.

Бр.07-765/8
30.06.2011 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.
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Содржина :

1.

Заклучок за објавување на
проширување на средства во
Општина Чашка за 2011 година

2.

Одлука за проширување на средствата во
Буџетот на Општина Чашка за 2011 година

3.

Заклучок за објавување на Одлука за давање
согласност за оттуѓување (продажба) на движни
ствари сопственост на Општина Чашка

4.

Одлука за давање согласност за оттуѓување
(продажба) на движни ствари сопственост на
Општина Чашка

5.

Заклучок за објавување на Одлука за давање на
Согласност на Одлуката за изменување и
дополнување на цените од Ценовникот на
комуналните услуги на ЈПКД “Тополка “ Чашка

6.

Одлука за давње Согласност на Одлуката за
изменување и дополнување на цените од
Ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД
“Тополка“ Чашка.

7.

Заклучок за објавување на Одлука за
управување со комуналниот цврс и друг вид
неопасен отпад во населените места Долно
Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно
Врановци – Општина Чашка

8.

Одлука за управување со комуналниот цвтст и
друг вид неопасен отпад во населените места
Долно Јаболчиште, Горно Јаболчиште и Горно
Врановсци – Општина Чашка

9.

Заклучок за објавување решение за одобрување
на финансиски средства

10.

Решение
средства

11.

Заклучок за објавување решение за одобрување
на финансиски средства

12.

Решение
средства

за

за

одобрување

одобрување

на

на

Одлука
буџетот

за
на

финансиски

финансиски

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

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