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Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ 
бр.5/2002), Претседателот на Советот на општина Чашка, донесе 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА СВИКУВАЊЕ ЧЕТИРИЕСЕТ И СЕДМА СЕДНИЦА НА 

СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

 
Претседателот на Советот на општина Чашка свикува 47-та седница на Советот 

на општина Чашка, која ќе се одржи на 13.11.2020 година (петок) со почеток во 09:00 
часот во салата за состаноци на општина Чашка 

Усвојување на записник од 46 седница на Советот 

На седницата го предлага следниот  

 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1.    Предлог-Програма за работа на советот на општина Чашка за 2021 година; 
2. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на спортот и 

здруженија на граѓани за 2021 година; 
3. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на културата за 

2021 година; 
4. Предлог-Програма за активности на општина Чашка во областа на зимско 

одржување на јавните патишта и улици за 2021 година; 
5. Предлог-Оперативен план за заштита и спасување од снежни намети, лавини и 

луњи 2020/2021 година; 
6. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на социјалната 

заштита за 2021 година; 
7. Предлог-Програма за спроведување на мерки за заштита на населението од 

заразни болести за 2021 година; 
8. Предлог-Програма за активностите на општина Чашка во областа на заштитата и 

спасувањето, противпожарната заштита и справување со кризи во 2021 година; 
9. Предлог-Програма за дезинфекција, дезинсекција и дератзација и мерки за 

заштита на животни за 2021 година; 
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10. Предлог-Програмата за активности на општина Чашка во областа на ЛЕР за 2021 

година; 
11. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште и заштита на животната 

средина за 2021 година; 
12. Предлог-Програма за улично осветлување на територијата на општина Чашка за 

2021 годинa; 
13. Предлог-Програма за активности на општина Чашка во областа на енергетската 

ефикасност за 2021 година; 
14. Предлог-Програма за развој на информатички комуникациски технологии на 

општина Чашка за 2021 година; 
15. Предлог-Програма за урбанистички планови на територијата на општина Чашка 

за 2021 година; 
16. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина 

Чашка за 2021 година; 
17. Предлог-Програма за управување со отпад за 2021 година; 
18. Советнички прашања 
19. Разнo 

 
 
 
 
 

                                                         ОПШТИНА ЧАШКА 
                                                       Претседател на Совет 

                                                     Муамед Ахмедив 
 
 


