СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 9
година XVI
15.10.2012 година

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
За објавување на одлука за извршување
усогласување на намената на земјиштето на КП
60/4 КО Чашка
Се објавува одлука за извршување усогласување
на намената на земјиштето на КП 60/4 КО Чашка,
што Советот на Општина ја донесе на седницата на
28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/6
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/02)
и член 2 став 1 алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни објекти во
урбанистичко планска документација (Службен
весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка
на седницата одржана на ден 28.09.2012 година ја
донесе следната ,
ОДЛУКА
За извршување усогласување на намената на
земјиштето на КП 60/4 КО Чашка
Член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбнистички план за село населба
Чашка со кој ќе се изврши усогласување на намената
на земјиштето на КП 60/4 КО Чашка која во
постојниот
урбанистички
план
(Генерален
урбанистички план Чашка, кој со Одлука на Советот
на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006 се
применува како

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Урбанистички план за село Чашка) е означена како
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО.
Член 2
Новата на мена да биде усогласена со постојната
класа на намени А1- домување во стамбени куќи
(соодветно на состојбата на терен).
Член 3
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1
алинеја 5 од Правилникот за стандарди за
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација (Службен весник на РМ
бр.56/11).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во Службениот
гласник на Општина Чашка.
Бр.07- 1364/5
28.09.2012 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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на заклучок за усвојување
усвојување на
програма за работа на ООУ “ Тодор Јанев”
Јанев” од Чашка
за учебната 2012/2013 година
Се објавува заклучок за усвојување на програма за
работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната
2012/2013 година, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 28.09.2012 година.
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Бр.08- 1364/14
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата
одржана на 28.09.2012 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на програма за работа на ООУ
“ Тодор Јанев”
Јанев” од Чашка за учебната 2012/2013
година.
1. Советот на Општина чашка ја усвои програмата
за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за
учебната 2012/2013 година.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата
одржана на 28.09.2012 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на програма за работа на ООУ
“ Петре Поп Арсов”
Арсов” од Богомила за учебната
2012/2013 година.
1. Советот на Општина Чашка ја усвои програмата
за работа на ООУ Петре поп Арсов од Богомила за
учебната 2012/2013 година.
2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Чашка
Бр.07- 1364/15
28.09.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Чашка
Бр.07- 1364/13
28.09.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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 заклучок за усвојување на
програма за работа на ООУ “ Петре Поп Арсов”
Арсов” од
Богомила за учебната 2012/2013 година
Се објавува заклучок за усвојување на програма за
работа на ООУ Петре Поп Арсов од Богомила за
учебната 2012/2013 година, што Советот на Општина
Чашка ја донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/16
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

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 заклучок за усвојување на
програма за работа на ООУ “ Лирија”
Лирија” од
Г. Јаболчиште
Јаболчиште за учебната 2012/2013 година
Се објавува заклучок за усвојување на програма за
работа на ООУ “Лирија” од Г. Јаболчиште за учебната
2012/2013 година, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/18
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата
одржана на 28.09.2012 година донесе,
ЗАКЛУЧОК
ЗАКЛУЧОК
За усвојување на програма за работа на ООУ
“ Лирија”
Лирија” од Г. Јаболчиште за учебната 2012/2013
година.

2

1.

Советот на Општина Чашка ја усвои програмата
за работа на ООУ Лирија од Г.Јаболчиште за
учебната 2012/2013 година.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на Општина Чашка

2. За член на Училишниот Одбор на ОУ Тодор Јанев
од Чашка Советот на Општина Чашка се
определуваат:
Николкв Димче и
Зекиров Меќаил
3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
Општина Чашка

Бр.07- 1364/17
28.09.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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 решение за определување на
членови на Советот на Општина Чашка во
училишниот одбор на ОУ “ Тодор Јанев”
Јанев” – Чашка
Се објавува решение за определување на членови
од Советот на Општина Чашка во училишниот одбор
на ОУ Тодор Јанев – Чашка, што Советот на Општина
Чашка го донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/20
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002 и член 124 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр.103/08, 33/10,
116/10, 156/10, 18,11,51/11, 6/12 и 100/12, Советот на
Општина Чашка на седницата на 28.09.2012 година,
донесе

Бр.07- 1364/19
28.09.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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 овластување на
Градоначалникот на Општина Чашка за набавка
набавк а
на службено патничко возило
Се објавува решение за определување на членови
од Советот на Општина Чашка во Училишниот одбор
на ООУ Тодор Јанев од Чашка, што Советот на
Општина Чашка ја донесе на седницата на 28.09.2012
година.
Бр.08- 1364/26
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со
член 64 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр. 05/2002), Советопт на Општина
Чашка на седницата на 28.09.2012 година, донесе

РЕШЕНИЕ
За определување на членови од Советот на
Општина Чашка во училишниот одбор на
ОУ “ Тодор Јанев”
Јанев” од Чашка

ОДЛУКА
За овластување на Градоначалникот на Општина
Чашка занабавка на службено патничко возило

1. Со ова решение се определуваат членови од
Советот на општина Чшака во Училишниот Одбор
на ОУ Тодот Јанев од Чашка

Член 1
Со оваа одлука се овластува Градоначалникот на
Општина Чашка – Горанчо Пановски да набави
службено половно патничко возило за потребите на
Општина Чашка
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Член 2
Набавката на службеното половно патничко
возило ќе се изврши преку спроведување на
постапка, согласно Законот за јавни набавки
(Службен весник на РМ бр.136/07,130/08,97/10 и
53/11).
Член 3
Службеното
половно
патничко
возило
за
потребите на Општина чашка ќе биде набавено со
средства од Буџетот на Општина Чашка за 2012
година, Програма –ЕА, капитални трошоци на
општинската администрација, ставка- 486, подставка
– 486110, купување на моторни возила.

ЗАКЛУЧОК
За усвојување на финансиски извештај за работа
на ЈПКД Тополка за период од 01.01.2012 до
31.06.2012
1. Советот
на
Општина
Чашка
го
усвои
финансискиот извештај за работа на ЈПКД
Топлка за период од 01.01.2012 до 31.06.2012 година
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе
се објави во Службен гласник на Општина Чашка.
Бр.07- 1364/21
28.09.2012 година
Чашка

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
Општина Чашка.
Бр.07- 1364/25
28.09.2012 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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 заклучок за усвојување на
финасиски извештај за работа на ЈПКД Тополка за
период од 01.01.2012 до 31.06.2012 година.
Се објавува заклучок за усвојување на финансиски
извештај за работа на ЈПКД Тополка за период од
01.01.2012 до 31.06.2012, што советот на Општина
Чашка го донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/22
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Сопветот на општина Чашка наседницата
на 28.09.2012 година донесе,

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за давање на
согласност на одлуката за изменување и
дополнување на цените на ценовникот на
комуналните
комуналните услуги на ЈПКД ,, Тополка
Тополка,,
полка,, Чашка
Се објавува одлука за давање на согласност на
одлуката за изменување и дополнување на цените на
ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД
,,Тополка,, Чашка, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/24
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.
05/02), член 11став 1 точка 5 од Законот за јавните
претпријатија (Службен весник на РМ бр. 38/96,
49/06 и 22/07, 83/09, 06/12), Советот на Општина
Чашка на седницата на 28.09.2012 година донесе
ОДЛУКА
За давање на согласност на одлуката за
изменување и дополнување на цените од
ценовникот на комуналните услуги на
ЈПКД ,, Тополка ,, Чашка
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Член 1
Се дава согласност на одлуката за изменување и
дополнување на цените од ценовникот на
комуналните услуги на ЈПКД Тополка од Чашка
бр.0306-101/2 од 27.09.2012 година донесена од
Управниот одбор на ЈПКД ,, Тополка ,, Чашка.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр.07- 1364/23
28.09.2012 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
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за давање согласност за
давање под закуп на дел од недвижност
сопственост на Општина Чашка во КО Чашка
(градежен реон ) Населба Чашка

Член 1
Со оваа одлука се дава согласност да се даде под
закуп дел од Објект/и на КП бр.149/1 во КО Чашка (
градежен реон ) запишани на ИЛ бр. 1143 –
сопственост на Општина Чашка.
Предмет на оваа одлука е :
Простории од оклу 70 м2 како дел од Објект
2 на КП бр.149/1 во КО Чашка ( градежен реон ) со
површина од 725 м2 запишан на ИЛ бр.1143 –
сопственост на Општина Чашка. Просториите се
наоѓаат од северна страна како дел од
погорецитираниот објект 2 кој е со вкупна
површина од 725 м2 кој се користи како Интернат
за учениците од ООУ ,, Тодор Јанев ,, Чашка.
Член 2
Недвижноста опишана во член 1 од оваа одлука се
дава согласност за издавање под закуп на Здружение
на лица со церебрална парализа Велес со седиште на
ул. ,, Трајко Панов ,, бр.22 Велес, врз основа на
поднесено барање до Советот на Општина Чашка
бр.07-1395/1 од 28.09.2012 година.
Член 3
Начинот
и
условите
на
користење
на
недвижностите опишани во член 1 од оваа одлука ќе
бидат регулирани со договор за закуп, склучен
помеѓу Општина Чашка – застапувана од
Градоначалникот Горанчо Пановски од една страна
и Претседателот на Здружение на лица со
церебрална парализа Велес – Далиборка Златева,
како закупец од друга страна.

Се објавува одлука за давање согласност за давање
под закуп на дел од недвижност сопственост на
Општина Чашка во КО Чашка (градежен реон)
Населба Чашка, што Советот на Општина Чашка ја
донсе на седницата 28.09.2012 година.

Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во Службен гласник на
Општина Чашка.

Бр.08- 1364/ 28
28.09.2012 година
Чашка

Бр.07- 1364/27
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со
член 64 од Законот за локална самоуправа (Службен
весник на РМ бр.5/02) Советот на Општина Чашка на
седницата одржана на ден 28.09.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За давање согласност за давање под закуп на дел
од недвижност сопственост на Општина Чашка во
КО Чашка ( градежен реон ) населба Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

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 давање на приоритет
за реализација
реализација на проект
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ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Се објавува одлука за давање на приоритет за
реализација на проект штo Советот на општина
чашка ја донесе на седницата на 28.09.2012 година.
Бр.08- 1364/4
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр.
5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата на
28.09.2012 година, донесе
ОДЛУКА
За давање на приоритет за реализација на проект
Член 1
Советот на Општина Чашка го утврди како
приоритетен Проектот – Изградба на резервоар во
село Извор, кој ќе биде аплициран до Агенција за
финансиска поддршка на рурален развој за 2012
година.
Член 2
Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот
на објавувањето во Службен гласник на Општина
Чашка.

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Здружение на граѓани за заштита и одгледување
на благородни птици и птици пеачки Канаринец
од Велес , во висина од 5. 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- 1364/11
28.09.2012 година
Чашка

Бр.07- 1364/3
28.09.2012 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 28.09.2012 година
Бр.08- 1364/12
28.09.2012 година
Чашка

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 14.08.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

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
28.09.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување
одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Здружение на граѓани за
заштита и одгледување на благородни птици и
птици пеачки Канаринец – Велес во висина од
5.000,00 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 тезерви.
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3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр.08- 1364/8
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.07- 1364/10
28.09.2012 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 28.09.2012 година
Бр.08- 1364/9
28.09.2012 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
28.09.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Зоран Петрушевски за
одобрување на финансиски средства финансиска
помош за изградба на црква во село Мартолци во
висина од 15.000,00 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 тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр.07- 1364/7
28.09.2012 година
Чашка

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 14.08.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

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

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Зоран Петрушевски, финансиска помош за
изградба на црква во село Мартолци , во висина
од 15. 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

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

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 28.09.2012 година
Бр.08- 1364/31
28.09.2012 година
Чашка
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ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.07- 1364/29
28.09.2012 година
Чашка

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 14.08.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

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

РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Петровска Цола, финансиска помош за лекови ,
во висина од 5. 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 во
Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува
донесувањето.

во

сила

со

денот

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

на

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 28.09.2012 година
Бр.08- 1364/34
28.09.2012 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.08- 1364/30
28.09.2012 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
28.09.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Петреска Цола за
одобрување на финансиски средства финансиска
помош за лекови во висина од 5.000,00 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 тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

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 14.08.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Ангелов Тони, финансиска помош, во висина од
5.000,00 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- 1364/33
28.09.2012 година
Чашка
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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
28.09.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Ангелов Тони за одобрување
на финансиски средства финансиска помош во
висина од 5.000,00 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 тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр.07- 1364/32
28.09.2012 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 28.09.2012 година
Бр.08- 1364/37
28.09.2012 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 14.08.2012 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Се одобрува исплата на финансиски средства на
Сафит Имеров , финансиска помош, 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 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- 1364/36
28.09.2012 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
28.09.2012 донесе,
РЕШЕНИЕ
За одобрување на финансиски средства
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето Сафит Имеров за одобрување на
финансиски средства финансиска помош 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 општина подставка
413110 – тековни тезерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка
Бр.07- 1364/35
28.09.2012 година
Чашка
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СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина
1. Заклучок за објавување на одлука за извршување
усогласување на намената на земјиштето на КП
60/4 КО Чашка
2. Одлука за извршување усогласување на намената
на земјиштето на КП 60/4 КО Чашка
3. Заклучок за објавување на заклучок за
усвојување на програма за работа на ООУ “Тодор
Јанев” од Чашка за учебната 2012/2013 година
4. Заклучок за усвојување на програма за работа на
ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2012/2013
година.
5. Заклучок за објавување на заклучок за
усвојување на програма за работа на ООУ “Петре
Поп Арсов” од Богомила за учебната 2012/2013
година
6. Заклучок за усвојување на програма за работа на
ООУ “Петре Поп Арсов” од Богомила за учебната
2012/2013 година.
7. Заклучок за објавување на заклучок за
усвојување на програма за работа на ООУ “Лирија
“од Г. Јаболчиште за учебната 2012/2013 година
8. Заклучок за усвојување на програма за работа на
ООУ “Лирија” од Г. Јаболчиште за учебната
2012/2013 година.
9. Заклучок
за објавување на решение за
определување на членови на Советот на Општина
Чашка во училишниот одбор на ОУ “Тодор Јанев”
– Чашка
10. Решение за определување на членови од Советот
на Општина Чашка во училишниот одбор на ОУ
“Тодор Јанев” од Чашка
11. Закличок за објавување на одлука за овластување
на Градоначалникот на Општина Чашка за
набавка на службено патничко возило
12. Одлука за овластување на Градоначалникот на
Општина Чашка занабавка на службено патничко
возило
13. Заклучок за објавување на заклучок за
усвојување на финасиски извештај за работа на
ЈПКД “Тополка” за период од 01.01.2012 до
31.06.2012 година.
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14. Заклучок за усвојување на финансиски извештај
за работа на ЈПКД “Тополка” за период од
01.01.2012 до 31.06.2012

33. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

за

34. Решение за одобрување на финансиски средства
15. Заклучок за објавување на одлука за давање на
согласност на одлуката за изменување и
дополнување на цените на ценовникот на
комуналните услуги на ЈПКД ,, Тополка ,, Чашка

35. Решение за одобрување на финансиски средства

16. Одлука за давање на согласност на одлуката за
изменување и дополнување
на цените
од
ценовникот на комуналните услуги на ЈПКД
,,Тополка ,, Чашка
17. Заклучок за објавување на одлука за давање
согласност за давање под закуп на дел од
недвижност сопственост на Општина Чашка во
КО Чашка ( градежен реон ) Населба Чашка
18. Одлука за давање согласност за давање под закуп
на дел од недвижност сопственост на Општина
Чашка во КО Чашка (градежен реон) населба
Чашка
19. Заклучок за објавување на одлука за давање на
приоритет за реализација на проект
20. Одлука за давање на приоритет за реализација на
проект
21. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

за

22. Решение за одобрување на финансиски средства
23. Решение за одобрување на финансиски средства
24. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

за

25. Решение за одобрување на финансиски средства
26. Решение за одобрување на финансиски средства
27. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

за

28. Решение за одобрување на финансиски средства
29. Решение за одобрување на финансиски средства
30. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

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

за

31. Решение за одобрување на финансиски средства

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

32. Решение за одобрување на финансиски средства
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