СЛУЖБЕН ГЛАСНИК
НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 2
година XXI
17.
17.02.201
02.2017
.2017 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе :
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на приоритет
за реализација на проект : Изградба на фекална
канализација со предтретман на отпадни води во
Нас. Оморани – (Васил Антевски Дрен)

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

член 2
Средствата за реализација на проектот ќе се
обезбедат согласно Одлуката за распределба на
средства согласно договорот за заем по проектот
“Водоснадбдување и одведување на отпадни води“
(“Службен весник на РМ“ бр.154/10), а врз основа на
договорот за финансирање
Serapis 2008-0446
склучен помеѓу Република Македонија и Европската
инвестициона банка.
член 3
Општина Чашка за горенаведениот проект има
изготвено техничка документација.

Се објавува, Одлука за давање на приоритет за
реализација на проект: Изградба на фекална
канализација со предтретман на отпадни води во
Нас. Оморани – (Васил Антевски Дрен), што Советот
на Oпштина Чашка ja усвои на седницата одржана
на 10.02.2017 година.

член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен Гласник на Општина Чашка“.

Бр. 09- 170/4
16.02.2017 година
Чашка

Бр. 08- 134/3
10.02.2017 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став
1 точка 4 од Законот за Локалната самоуправа
(“Службен Весник на РМ” бр5/02), Советот на
Општина Чашка на 56-тата седница одржана на ден
10.02.2017 година, ја донесе следната :
ОДЛУКА
за давање на приоритет
приоритет за реализација на
проект:
проект: Изградба на фекална канализација со
предтретман на отпадни води во Нас. Оморани
- ( Васил Антевски Дрен)
член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Чашка
утврдува приоритет за реализација на проект:
Изградба на фекална канализација со предтретман
на отпадни води во Нас. Оморани - (Васил Антевски
Дрен).

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе :
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за давање на приоритет
приоритет
за реализација на проект : Подобрување на
водоснабдувањето во с.Горно Јаболчиште
Се објавува, Одлука за давање на приоритет за
реализација
на
проект:
Подобрување
на
водоснабдувањето во с. Горно Јаболчиште, што
Советот на Oпштина Чашка ja усвои на седницата
одржана на 10.02.2017 година.
Бр. 09- 170/5
16.02.2017 година
Чашка
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ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 22 став
1 точка 4 од Законот за Локалната самоуправа
(“Службен Весник на РМ”
бр5/02), Советот на
Општина Чашка на 56-тата седница одржана на ден
10.02.2017 година, ја донесе следната:
ОДЛУКА
за давање на приоритет
приоритет за реализација на проект:
проект:
Подобрување на водоснабдувањето во с.Горно
Јаболчиште

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе :
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрување на
финансиски средства на Имеров Сафит од с.Долно
Јаболчиште
Се објавува, Решение за одобрување на
финансиски средства на Имеров Сафит од с.Долно
Јаболчиште, што Советот на Oпштина Чашка го усвои
на седницата одржана на 10.02.2017 година.
Бр. 09- 170/2
16.02.2017 година
Чашка

член 1
Со оваа Одлука Советот на Општина Чашка
утврдува приоритет за реализација на проект за
подобрување на водоснабдувањето
во с.Горно
Јаболчиште.
член 2
Средствата за реализација на проектот ќе бидат
обезбедебни еден дел во висина од 260.000,оо Евра
преку аплицирање во Министерството за финансии
за добивање на средства од ЕУ ИПА грантот за
рурална инфраструктура за што Советот на
Општина Чашка има донесено Одлука бр.08-509/3 од
02.04.2015 година, а остатотокот од средствата за
целосно затворање на финансиската конструкција
на проектот ќе се обезбедат согласно Одлуката за
распределба на средства согласно договорот за заем
по проектот “Водоснадбдување и одведување на
отпадни води“ (“Службен весник на РМ“ бр.154/10), а
врз основа на договорот за финансирање Serapis
2008-0446 склучен помеѓу Република Македонија и
Европската инвестициона банка.
член 3
Општина Чашка за горенаведениот проект
изготвено техничка документација.

има

член 4
Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето
во „Службен Гласник на Општина Чашка“.
Бр. 08- 134/4
10.02.2017 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр 5/2002),
Советот на Општина Чашка на седницата одржана на
10.02.2017 донесе :
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства на Имеров
Сафит од Долно Јаболчиште
1.

Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Сафит Имеров од Долно
Јаболчиште, за финансиски средства во висина
од 6.000,оо денари.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016
година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила со денот
на
објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр. 08- 134/5
10.02.2017 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка
донесе :
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за ослободување од
плаќање на комунална такса за јавно осветлување
на лицето Славчо Димовски
Се објавува, Решение за ослободување од плаќање
на комунална такса за јавно осветлување на лицето
Славчо Димовски, што Советот на Oпштина Чашка го
усвои на седницата одржана на 10.02.2017 година.
Бр. 09- 170/3
16.02.2017 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
м-р. Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр
5/2002), и член6 ст.2 од Законот за комуналните
такси (“Службен весник на РМ“ бр.61/04, 64/05, 92/07,
123/12, 154/15, 192/15 и 23/16), а во врска со барањето
од Славчо Димовски бр.08-131/1 од 03.02.2017 Советот
на Општина Чашка на седницата одржана на
10.02.2017 донесе:
РЕШЕНИЕ
за ослободување од плаќање на комунална такса
за јавно осветлување на лицето Славчо Димовски
член 1
Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Славчо Димовски од Велес
бр.08-131/1 од 03.02.2017 година за ослободување од
плаќање на комунална такса за јавно осветлување за
с.Смиловци.
член 2
Решението е доносено врз основа на чл.6 ст.2 од
Законот за комуналните такси (“ Службен весник на
РМ“ бр.61/04, 64/05, 92/07, 123/12, 154/15, 192/15 и
23/16), од причина што во с.Смиловци нема
поставено јавно осветлување, а со самото тоа и не
постои обврска за наплата на комуналната такса.
член 3
Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка.
Бр. 08- 134/6
10.02.2017 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

3

СОДРЖИНА
1.

Заклучок за објавување на Одлука за давање на
приоритет за реализација на проект : Изградба
на фекална канализација со предтретман на
отпадни води во Нас. Оморани – (Васил Антевски
Дрен)

2.

Одлука за давање на приоритет за реализација
на проект: Изградба на фекална канализација со
предтретман на отпадни води во Нас. Оморани
- ( Васил Антевски Дрен)

3.

Заклучок за објавување на Одлука за давање на
приоритет за реализација на проект :
Подобрување на водоснабдувањето во с.Горно
Јаболчиште

4.

Одлука за давање на приоритет за реализација
на проект: Подобрување на водоснабдувањето во
с.Горно Јаболчиште

5.

Заклучок за објавување на Решение за
одобрување на финансиски средства на Имеров
Сафит од с.Долно Јаболчиште

6.

Решение за одобрување на финансиски средства
на Имеров Сафит од Долно Јаболчиште

7.

Заклучок за објавување на Решение за
ослободување од плаќање на комунална такса за
јавно осветлување на лицето Славчо Димовски

8.

Решение за ослободување
од плаќање на
комунална такса за јавно осветлување на лицето
Славчо Димовски

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

Уредник: Далибор Таневски
Техничка обработка: Димче Ангелов
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