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S L U @ B E N  G L A S N I K 

 
NA OP[TINA ^A[KA 

 
Slu`ben glasnik 
na op{tina ^a{ka 
izleguva po potreba 

Broj  2 godina  XI 
20.03.2007 godina 

BESPLATEN 
PRIMEROK 

 
 

 
 
 

     Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za Lokalna samouprava 
(Sl.vesnik na RM br.5/02), Grado-
na~alnikot na op{tina ^a{ka, donese: 
 
 

Z A K L U ^ O KZ A K L U ^ O KZ A K L U ^ O KZ A K L U ^ O K    
Za proglasuvawe na Odluka za Za proglasuvawe na Odluka za Za proglasuvawe na Odluka za Za proglasuvawe na Odluka za 

usvojuvawe na kvartalen izve{taj na usvojuvawe na kvartalen izve{taj na usvojuvawe na kvartalen izve{taj na usvojuvawe na kvartalen izve{taj na 
buxetot na opbuxetot na opbuxetot na opbuxetot na opшtinatinatinatina    Чашка    

 
Се прогласува Одлука за усвојување на 
кваратлен извештај на Буџетот на 
општина Чашка, што Советот на оп-
штина Чашка го донесе на седницата 
одржана на ден 26.01.2007 година. 
 
Бр.08-168/3-1 
26.01.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 32 од Законот за 
финансирање на ЕЛС (Сл.весник на РМ 
бр.61/04  и 96/04), Советот на општина 
Чашка на седницата одржана на ден 
26.01.2007 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Квратален извештај 

на Буџетот на општина Чашка 
 

член 1 
   Советот на општина Чашка го усвои 
кварталниот извештај на Буџетот на 

општина Чашка за период јануари-
декември 2006 год. 
 

член 2 
   Одлуката влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавување во Сл. гласник 
на општина Чашка. 
 
Бр.07-168/3 
26.01.2007 година  
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), Градона-
чалникот на општина Чашка донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Заклучокот за 

прифаќање на Извештајот за 
спроведените тендери и јавни 

набавки за 2006 година 
 

   Се прогласува Заклучок за прифаќа-
ње на Извештајот за спроведените те-
ндери и јавни набавки за 2006 година, 
што Советот на општина Чашка го доне-
се на седницата одржана на ден 26.01. 
2007 година. 
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Бр.08-168/2-1 
26.01.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 36 од Законот за 
Локална самоуправа (Сл.весник на РМ 
бр.5/02), Советот на општина Чашка на 
седницата одржана на ден 16.01.2007 
година, донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прифаќање на извештајот за 
спроведените тендери и јавни 

набавки за 2006 година 
 

   1.Советот на општина Чашка го при-
фати Извештајот за Спроведените Тен-
дери и Јавни набавки за 2006. 
 
   2.Извештајот за влегува во сила со 
донесувањето, а ќе се објави во слу-
жбен гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-168/2 
26.01.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

    
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), Градона-
чалникот на општина Чашка донесе: 
 

З А К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучок за 

усвојување на Програмата за работа 
на Советот на општина Чашка за 2007 

година 
 

   Се прогласува заклучокот за усвоју-
вање на програмата за работа на 
советот на општина Чашка за 2007 
година, што Советот на општина Чашка 
го донесе  на седницата одржана на 
ден 13.02.2007 година. 
 
Бр.08-314/5-1 
13.02.2007 година 
Чашка 
 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 36 од Законот за 
Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
5/02), и член 24 став 1 точка 2 од Стату-
тот на општина Чашка Сл.гласник на 
општина Чашка 1/2006, Советот на оп-
тина Чашка на седницата одржана на 
ден 13.02.2007 година го донесе сле-
дниот: 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на Програмата за 

работа на Советот на општина Чашка 
за 2007 година 

 
   1.Се усвојува програмата за работа 
на Советот на општина Чашка за 2007 
година. 
 
   2.Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на ојавувањето во 
службен гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-314/5 
13.03.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

    
П Р О Г Р А М А  

За работа на советот на општина 
Чшка за 2007 година  

 
I.ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ 
 
1.Одлуката за усвојување статутотн на 
општина Чашка 
Предлагач- комисија за статут и пропи-
си. 
2.Одлука за усвојување на деловникот 
за работа на општина Чашка 
Предлагач-комисија за Статут и пропи-
си. 
3.Одлука за општински линиски превоз 
на патници во општина Чашка 
Предлагач-Градоначалникот  
Изготвувач-Одделение за правни рабо-
ти. 
4.Одлука за усвојување на Завршната 
сметка на општина Чашка за 2006 
година  
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за финансии и 
буџет. 
5.Програма за работа на Советот на 
општина Чашка за 2007 година 
Предлагач-Комисија за изработка на 
Програмата. 
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Изготвувач-Одделение за правни 
работи. 
6.Програма за уредување на градежно 
земјиште на подрачјето на општина 
Чашка за 2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за урбанизам и 
комунални работи 
7.Програма за изгрдба, одржување и 
реконструкција на Локални патишта и 
улици во општина Чашка за 2007 
година. 
Предлагач-Градоначалникот  
Изготвувач-Одделение за урбанизам и 
комунални работи. 
8.Програма за јавно осветлување во 
општина Чашка за 2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за урбанизам и 
комунални работи. 
9.Програма за одбележување на 
празници и манифестации во општина 
Чашка за 2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за образование 
и култура. 
10.Извештај за работа на Советот на 
општина Чашка за 2006 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за правни рабо-
ти. 
11.Усвојување на извештај за работа на 
ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 година. 
Предлагач и Изготвувач-Одговорно ли-
це од претпријатието. 
12.Одлука за усвојување на Завршна 
сметка на ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 годи-
на. 
13.Усвојување на Програма за работа 
на ЈПКД-ТОПОЛКА за 2006 година. 
Предлагач и Изготвувач-Одговорно ли-
це на претпријатието. 
14.Информација за работа на Комуна-
лниот испектор за 2006 година. 
Предлагач-Изготвувач-Комуналниот 
испектор на општина Чашка. 
 
II.АПРИЛ,МАЈ И ЈУНИ 
15.Одлука за доделување на Спомен  
плакети за 2006 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за паравни ра-
боти. 
16.Програма за изработка на урбани-
стички планови на општина Чашка за 
2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за урбанизам и 
комунални работи. 

17.Извештај за работа на одделението 
за урбанизам и комунални работи во 
2006 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за урбанизам и 
комунални работи. 
 
III.ЈУЛИ,АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ 
18.СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ 
19.Информација за работа на ОУ во 
општината Чашка за учебната 
2006/2007 година. 
Предлагачи и Изготвувачи стручна слу-
жба на училиштата. 
20.Усвојување на Програмите за работа 
на ОУ во општина Чашка. 
Предлагач и Изготвувач-Стручна слу-
жба на училиштата. 
21.Извештај за спровердување на Про-
грамата за уредување на градежно зе-
мјиште за 2007 за период јануари-јуни 
2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-општинската администраци-
ја 
22.Извештај за работа на ЈПКД Тополка 
за период јануари-јуни 2007 година 
Предлагач и Изготвувач:ЈПКД Тополка 
23.Извештај за работа на комуналниот 
испектор на општина Чашка-за период 
јануари-јуни 2007 година. 
Предлагач и Изготвувач:Комуналниот 
инспектор. 
24.Извештај за работа на Комуналниот 
испектор на општина Чашка-за период 
јануари-јуни 2007 година. 
Преедлагач-Изготвувач:Комуналниот 
инспектор. 
25.предлог-Програма за зимско одржу-
вање на улици и патишта за 2007 годи-
на. 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувачи-Општинската администра-
ција 
 
IV.ОКТОМВРИ,НОЕМВРИ, ДЕКЕМВРИ 
 
26.Одлука за ребаланс на Буџетот на 
општина Чашка за 2007 година 
Предлагач-Градоначалникот 
Изготвувач-Одделение за финансии и 
буџет. 
27.Предлог буџет на општина Чашка за 
2007 година.  
Предлагач-Грдаоначалникот. 
Изготвувач-Одделение за финансии и 
буџет. 
28.Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Чашка за 2007 година. 
Предлагач-Градоначалникот. 
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Изготвувач-Одделение за финансии и 
буџет. 
29.Решение за формирање на Комисија 
за изработка на програма за работа на 
Советот за 2007 година. 
Предлагач-Претседател на Советот. 
30.Извештај за работа на Советот на 
општина Чашка за 2007 година. 
Предлагач-Претседателот на Советот. 
Изготвувач-Одделение за правни рабо-
ти. 
31.Извештај за исправноста на водата 
за пиење во нас.Чашка за 2007 година. 
Предлагач и Изготвувач-Одговорно ли-
це од претпријатието. 
32.Предлог Програма за одбележување 
на годишнини на значајни настани и ли-
чности за 2008 година. 
Предлагач-Одборот за општиствени де-
јности општинската администрација. 
33.Програма за работа на ЈПКД Топо-
лка за 2008 година. 
Предлагач и Изготвувач-ЈПКД Тополка. 
Во текот на годината оваа Програма мо-
же да претрпи измена во зависност од 
потребите на Советот на општина Ча-
шка од донесување на нови акти. 
 
Бр.07-314/2 
13.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Закон за Локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), Градонача-
лникот на општина Чашка, донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Заклучок за 
усвојување на Програмата за 

одбележување на годишнини на 
значајни  настани и истакнати 

личности на општина Чашка за 2007 
година 

 
   Се Прогласува Заклучок за усвојува-
ње на Програмата за одбележување на 
годишнини назначајни настани и иста-
кнати личнисти на општина Чашка за 
2007 година, што Советот на општина 
Чашка  го донесе на седницата одржа-
на на ден 13.02.2007 година. 
 
 
 
 

Бр.08-314/2-1 
13.02.2007 година 
Чашка                         ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
Стојан Маневски с.р. 

 
   Врз основа начлен 22 став 1 точка 5 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), Советот на 
општина Чашка донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К 
За Усвојување на Програмата за 

одбележување на годишнини на зна-
чајни настани и истакнати личности 
на општина Чашка за 2007 година 

 
   1.Се Усвојува  Програмата за одбежу-
вање на годишнини на значајни настани 
и истакнати личности за 2007 година. 
 
   2.Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во службен 
Гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-314/3 
13.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПТИНА ЧАШКА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бошко Димовски с.р. 
 

   Врз основа на Член 36 став 1 точка 15 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02 и член 14 став 1 
точка 5 од Статутот на општина Чашка 
(Сл. Гласник на општина Чашка  бр. 
2/06), Советот на општина Чашка  на се-
дницата одржана на ден 13.02.2007 го-
дина донесе: 
 

П Р О Г Р А М А 
За одбележување годишни на 
значајни настани и истакнати 
личности за 2007 година 

 
   Поаѓаеќи од историските традиции, 
културни збиднувања во државата, по-
себно во општина Чашка, Советот на 
општина Чашка во 2007 година  ќе биде 
вклучена, а во одредени случаи  ќе би-
де и носител на одбележувањето на 
следните датуми: 
 
   21 февруари 
   Годишнина од масакарот на борците 
од Првата македонско косовска бригада 
од страна на бугарската фашистичка 
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војска кај месноста Камила во близина 
на с.Извор. 
 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ и општи-
на Чашка. 
 
   22 февруари 
   Одбележување на 63 годишнината од 
Февруарскиот поход. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидљт организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ. 
    
   21 Април 
   Годишнината од формирањето на 
ВПО Димитар Влахов во месноста Пе-
шкова глава на планината Лисец. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ 
 
   28 Април 
   Патронен празник на училиштето То-
дор Јанев од нас.Чашка. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите  што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво. 
   Носител:ООУ Тодор Јанев-Чашка 
 
   9 Мај 
   Ден на победата над фашизмот. 
   Општината Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво. 
   Носите:ОО на СЗБ од НОВ 
 
   20 Мај 
   Патронен празник на училиштето Пе-
тре Поп Арсов од Богомила. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ООУ Петре Поп Арсов-Бого-
мила. 
 
   24 Мај 
   Ден на македонските просветители 
Кирил и Методиј 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ООУ Петре Поп Арсов-Бого-
мила 
 
   

  5 Јуни   
    Светски ден на Екологијата. 
    Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
 
   2 Август 
   103 годишнина од Илинденското вос-
тание. 
   Пригодно чествување на празникот. 
   Носител:Градоначалникот,Советот на 
општина Чашка. 
 
   2 Август 
   62 годишнина од II заседание на 
АСНОМ 
   Пригодно чествување на празникот во 
Меморијалниот музеј на АСНОМ во се-
ло Горно Врановци. 
   Носител: Републичкиот одбор за 
одбележување на годишнина од 
АСНОМ; Собрание на РМ, Градонача-
лникот и Советот на општина Чашка. 
 
   6 Август 
   Годишнина од загинувањето на Трајко 
Петкановски. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите что ќе бидат организирани 
на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ и 
Месната заедница од село Бистрица. 
 
   21 Август 
   Општински празник на општина Чашка  
   Пригодна програма, свечена седница 
на Советот на општина Чашка, доделу-
вање на општински награди и признани-
ја. 
   Носител:Градоначалникот и Советот 
на општина Чашка. 
 
   23 Август 
   Одбележување на 65 годишнината од 
загинувањето на Васил Антевски Дрен. 
   Општината Чашка ќе се вклучи во ак-
тивностите што ќе бидат организирани 
на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ и желе-
зничка станица Велес. 
 
   25 Август 
   Гдишнина од дејствувањето и 
работата на Органите на ОЗНА во село 
Мелница. 
   Општината ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ и месно-
то население од село Мелница. 
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   2 Сепември 
   Годишнина од формирањето на Осма-
та македонска народноослободителна 
ударна бригада во село Отиштино. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ. 
 
   2 Септември 
   Годишнина од загинувањето на Коле 
Неделковски од село Војница. 
   Општината Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ 
 
   7 Септември 
   Годишнина од формирањето на 42-та 
девизија на НОБ во село Лисиче. 
   Општината Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организира-
ни на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОБ. 
 
   8 Септември 
   Ден на самостојноста на Република 
Македонија. 
   Организирање на свечено одбележу-
вање. 
   Носител:Градоначалникот и Советот 
на Општина Чашка. 
 
   12 Септември 
   Годишнина од формирањето на 12-та 
македонско ударна бригада и нападот 
во село Војница од страна на парти-
занскиот одред Димитар Влахов. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организи-
рани на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОБ и МЗ од 
село Војница. 
 
   11 Октомври  
   Ден на востанието на Македонскиот 
народ. 
   Пригодно обраќање по повод празни-
кот. 
   Носител:Градоначалникот, Советотна 
Општина Чашка и ОО на СЗБ од НОБ 
 
   17 Октомври  
   64 годишнина од масакрот на члено-
вите на Тајниот Комитет од Азот во 
месноста Сеченица-Богомила. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 

   Носител:ОО на СЗБ од НОБ и МЗ од 
село Богомила. 
 
   24 Октомври 
   Годишнина  од масакрот на членовите 
на Војниот Комитет и месното населе-
ние од с.Долно Јаболчиште. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ и Оп-
штина Чашка. 
 
   28 Октомври 
   Годишнина од загинувањето на Тодор 
Јанев  и Благој Јосмов 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат органи-
зирани на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ 
 
   30 Ноември 
   Годишнина од загинувањето на Благој 
Ѓорев-Комесар на партизанскиот одред 
Димитар Валхов во близина на Ново 
село. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во акти-
вностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ. 
 
   6 Декември 
   Годишнина од загинувањето на Мицко 
Козар-Командант на Партизанскиот 
одред Димитар Валхов и Невена Геор-
гиева Дуња, борец на одредот. 
   Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организи-
рани на општинско ниво. 
   Носител:ОО на СЗБ од НОВ. 
 
   Програмата за одбележување годи-
шнини на значајни настани и личности 
за 2007 година ги содржи одбележу-
вањата на настани и личности значајни 
за  историјата на општина Чашка и 
Република Македонија. 
 
   Во позициите во кои како носител се 
јавува Советот на општината, ќе се 
превземат сите потребни активности за 
одбележувањето, а во позициите каде е 
носител друга институција Советот на 
општината ќе се приклучи во одбележу-
вањето на настанот. 
 
   Оваа Програма стапува во сила 
осмиот ден од денот на објаувувањето 
во Службен гласник на општина Чашка. 
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Бр.07-314/2 
13.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), Градоначални-
кот на општина Чашка донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлука за 
Буџетски календар на општина  

Чашка за 2007 година  
 

   Се прогласува Одлука за Буџетски 
календар на општина Чашка за 2007 го-
дина, што Советот на општина Чашка го 
донесе на седницата одржана на ден 
27.02.2007 година. 
 
Бр.08-379/3-1 
27.02.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 36 став 1 точка 7 
од законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), а во согласност 
со член 27 точка 4 и 5 алинеја 1,2,3 од 
Законот за финансирање на Единиците 
на Локална самоуправа (Сл. Весник на 
РМ бр.61/04),Советот на општина 
Чашка на сеницата одржана на ден 
27.02. 2007 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
За буџетски календар 

 
чл.1 

   Со оваа Одлука се утврдува Буџетски-
от календар на општина Чашка. 
 

чл.2 
   Градоначалникот до општинските бу- 
џетски корисници главните насоки за 
изготвување на финансиските планови 
ги доставува во рок од 20 дена од 
приемот на буџетскиот циркулар до-
ставен од Министерството за финансии 
а најкасно до 20 Октомври во гoдината 
за наредната година за наредната 
година. 
 

 

чл. 3 
   Општинските буџетски корисници 
(единки корисници) своите финансови 
планови до Градоначлникот ги доставу-
ваат по 20 дена по приемот на насоките 
за финансови планови од Градона-
чалникот а најкасно до 10 Ноември. 
 

чл.4 
   Градоначалникот го доставува пре-
длогот на буџетот до Советот на Опш-
тината по изготвувањето на истиот а 
најкасно до 05 Декември. 
 

чл.5 
   Советот на Општината го донесува 
Буџетот започнуваќи од 12 Декември а 
најкасно до 31 Декември во тековната 
година. 
 

чл.6 
    Ребаланс на буџетот на општината 
се донесува во постапка според која се 
донесува буџетот на општината. 
 

чл.7 
   Одлуката влегува во сила осум дена 
од денот на објавување во Сл. Гласник 
на општина Чашка. 
 
Бр.07-379/3 
27.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), Градоначални-
кот на општина Чашка донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучок за 

прифаќање на Извештајот за реали-
зација на Програмата за изработка на 
урбанистички планови за населените 
места во општина Чашка за 2006 

година 
 

   Се прогласува Заклучок за прифа-
ќањена Извештајот за реализација на 
Програмата за изработка на Урбанисти-
чки планови за населените места во 
општина Чашка за 2006 година, што 
Советот на општина Чашка го донесе на 
седницата одржана на ден 27.02.2007 
година. 
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Бр.08-379/5-1 
27.02.2007 година 
Чашка 

 
ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 36 од Законот за 
Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.5/02), Советот на општина Чашка на 
седницата одржана на ден 27.02.2007 
година донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прифаќање на Извештајот за 

реализација на Програмата за изра-
ботка на Урбанистички планови  за 
населените места во општина Чашка 

 
   1.Советот на општина Чашка го при-
фати Извештајот за Реализација на 
Програмата за Изработка на Урбанисти-
чки планови за населените места во 
општина Чашка. 
 
   2.Извештајот влегува во сила со 
донесувањето, а ќе се објави во Сл. 
Гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-379/5 
27.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), Градонача-
лникот на општина Чашка донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К  
За прогласување на Заклучок за 

усвојување на Програмата за израбо-
тка на Урбанистички планови на на-
селените места во општина Чашка за 

2007 година 
 

   Се прогласува Заклучок за усвојување 
на Програмата за изработка на Урбани-
стички планови на населените места во 
општина Чашка за 2007 година, што 
Советот на општина Чашка го донесе на 
седницата одржана на ден 27.02.2007 
година. 
 
 
 

Бр.08-379/7-1 
27.02.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК  

Стојан Маневски с.р. 
 

    Врз основа на член 22 став 1 точка 1 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), Советот на 
општина Чашка на седницата одржана 
на ден 27.02.2007 година донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За Усвојување на Програмата за 

изработка на Урбанистички планови 
на населените места во општина 

Чашка за 2007 година 
 

   1.Се усвојува Програмата за израбо-
тка на урбанистички планови на насе-
лените места во општина Чашка за 
2007 година. 
 
   2.Програмата влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во Сл. 
Гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-379/7 
27.02.2007 година 
Чашка  

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), Градоначални-
кот на општина Чашка донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на  

О Д  Л У К А 
За измена и дополнување на 
Одлуката за  Комунален ред на 

општина Чашка 
 

   Се прогласува Одлука з аизмена и 
дополнување на Одлуката за Комуна-
лен ред на општина Чашка, што 
Советот на општина Чашка  ја донесе 
на седницат одржана на ден 27.02.2007 
година. 
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Бр.08-379/8-1 
27.02.2007 година 
Чашка  

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 22 став 1точка 4 
од законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02)а врз основа на 
член 7 од Законот за комунални дејно-
сти (Сл. Весник на РМ бр.45/97), 
Советот на општина Чашка  на седни-
цата одржана на ден 27.02.2007 година 
донесе: 
 

О Д Л У К А  
За измена и дополнување на 
Одлуката за Копмунален ред на 

општина Чашка 
 

чл.1 
   Во членот 3 став 1 по точка 17, се 
додава нова точка 18 која гласи“ Отс-
транување и чување на ситна и крупна 
стока и живина во населени места “  
 

чл.2 
   По членот 59, се додава нов член 59-а 
кој гласи: 
   Под јавни и сообраќајни површини се 
подразбираат: 
   -улици, тротоари, плоштади, пазари, 
детски игралишта, кејови, велосипедски 
патеки, мостови, подвозници, надвозни-
ци, паркови, улични тревници; 
   -железнички, автобуски и такси ста-
ници, паркиралишта, гробишта, спо-
ртско-рекреативни терени (фудбалски, 
ракометни, одбојкарски и кошаркарски 
игралишта), брегови на вештачки езера, 
брегови на реки и нивните корита, про-
точни и суви канали, просторот околу 
локални и регионални патишта. 
 

чл.3 
   Во членот 60 став 1 по алинејата 7, се 
додава алинеја 8 која гласи: 
   “ Прекопување без одобрение од 
надлежен орган и не враќање на повр-
шината во првобитната состојба “ 
 

чл. 4 
   Во членот 74, по став 2 се додава нов 
став 3, кој гласи: 
   -Се забранува  чување и складирање 
на отпад од животинско потекло, пале-
ње и складирање на комунален цврст и 
технолошки отпад во дворните површи-
ни од Населба Чашка. 

 
чл.5 

   Во членот 87 став 1 , по зборовите      
“ зимско одржување “ се додаваат збо-
ровите  “ информативни табли, пато-
кази “ . 
 

чл.6 
   Во членот 89 став 1, алинеја 3 сврзни-
кот “ и “ се брише, а по алинеја 4 се до-
даваат алинеја 5 и 6 кои гласат: 
   -оштетување на информативните та-
бли и 
   -општетување на патоказите. 
 

чл.7 
   По членот 113 се додава нов член 
113-А кој гласи: 
   Сопствениците и корисниците на па-
тнички и товарни моторни возила 
должни се да го користат јавниот про-
стор за паркирање кој го има опре-
делено надлежниот орган на општина 
Чашка-Одделение за урабнизам, кому-
нални дејности, сообраќај и заштита на 
животната средина. 
 

чл.8 
   Во член 119, по зборовите “ мерни 
инструменти “ се додаваат зборовите “ 
клупи за седење, канти за отпадоци “ . 
 

чл.9 
   По член 149, се додава ново поглавје 
18 кое гласи: 
   “ 18. Отсранување и чување на ситна 
и крупна стока и живина во населените 
места “ и нови членови 149-а, 149-б, 
149-в, 149-г и 149-д кои гласат: 
 

чл.149-а 
   Под отстранување и чување на ситна 
и крупна стока и живина во населени 
места  се подразбира, чување на ситна 
и крупна стока и живина на територија-
та од општина Чашка на начин , услови 
и места предвидени со оваа одлука. 
 

чл.149-б 
   Во централниот дел и на границата од 
центарлниот дел на анселбата Чашка 
кој претставува и административен це-
нтарна општината Чашка се забранува 
чување на ситна и крупна стока и живи-
на. 
 
   Под централен дел од ставот 1 од 
овој член се подразбира просторот кој е 
опфатен со следните граници: од јужна 
страна дел од ул. “Илинденска” (од 
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галеријата (тунелот) под железничката 
пруга до вкрстувањето со ул.”Тодор 
Јанев” ), од задната страна дел од 
ул.”Тодор Јанев”, (од вкрстувањето со 
ул.”Илинденска” до улицата која ги 
поврзува ул.”Тодор Јанев” и улица “8-
ми Септември” ), од северна страна 
улицата која ги поврзува улиците”Тодор 
Јанев” и. “8-ми Септември” во должина 
со оградата на училишниот двор и од 
источна страна улицата која претставу-
ва почеток и ги поврзува улиците”8-ми 
Септември” “Гоце Делчев” и “Коле 
Неделковски”преку преминот  за желе-
зничката станица до галеријата (туне-
лот) под железничката пруга. 
 
   Во останатиот дел од населбата Ча-
шка што не е опфатен со ставовите 1 и 
2 од овој член , може да се чува 
ограничен број на стока и тоа :до 3(три) 
грла ситен (од кои не повеќе од 2 грла 
свињи), до 2 (две) грла крупен и  до 20 
(двесет) грла живина. 
 
   Објектите во кои се чува ограничен 
број на ситна и крупна стока и живина 
треба да бидат изградени и прилагоде-
ни така што би се оневозможило шире-
ње на непријатна миризба, со тоа што 
истите треба редовно да се чистат и 
отпадот кој произлегува се изнесува на 
локации надвор од населените места. 
 
   Се забранува објектите во кои се чу-
ва ситна и крупна стока и живина да 
бидат приклучени во јавната канализа-
циона мрежа, без да бидат поставени 
таложници со двојна решетка, која ќе го 
запира цврстиот отпад да навлегува во 
канализационата мрежа. 
 
   Се забранува изградба  и пуштање во 
употреба на фарма или објекти за 
чување на ситна и крупна стока и живи-
на на растојание помало од 1.000 метри 
од последниот индивидуален или 
колективен објект од Населба Чашка. 
 
   Под фарми и објекти од претходниот 
став се подразбираат објектите во кои 
се чува број на ситна и крупна стока и 
живина кој го надминува ограничениот 
број на  стока определен со став 3 на 
овој член. 
 

чл.149-в 
   Во населените места Богомила, 
Извор, Јасеново,Мелница, горно Вра-
новци и Лисиче, може да се чува 

ограничен број на стока и тоа: до 5 (пет) 
грла ситен (од кои не повеќе од 3 грла 
свињи), 3 (три) грла крупен и до 20 
(дваесет) грла живина. 
   Објектите во кои се чуваат ограничен 
број на ситна и крупна стока и живина 
треба да бидат изградени и прилаго-
дени така што би се оневозможило 
ширење на непријатна миризба, со тоа 
што истите треба редовно да се чистат 
и отпадот кој произлегува се изнесува 
на локациинадвор од населените места. 
   Се забранува објектите во кои се чува 
ситна и крупна стока и живина треба да 
бидат приклучени во јавната канализа-
циона мрежа, без да бидат поставени 
таложници со двојан решетка, која ќе го 
запира цврстиот отпад да навлегува во 
канализационата мрежа. 
   Се забранува изградба и пуштање во 
употреба на фарми или објекти за 
чување на ситна стока и живина на 
растојание помало од 500 метри од 
последниот индивидуален или колекти-
вен објектод населените места опфа-
тени со став 1 од овој член. 
   Под фарми и објекти од претходниот 
став се подразбираат објектите во кои 
се чува број на ситна и крупна стока и 
живина кој го надминува ограничениот 
број на стока определен со став 1 од 
овој член. 
 

чл.149-г 
   Во населените места на општина 
Чашка кои не се опфатени во членовите 
149-б и 149-в, може да се чува ограни-
чен број на стока и тоа: до 10 (десет) 
грла ситен (од кои не повеќе од 5 грла 
свињи), до 10 (десет) грла крупен и до 
20 (дваесет)грла живина. 
 
   Објектите во кои се чува ограничен 
број на ситна и крупна стока и живина 
треба да бидат изградени и прилаго-
дени така што би се оневозможило 
ширење на непријатна миризба, со тоа 
што истите треба редовно да се чистат 
и отпадот кој произлегува се изнесува 
на локации надвор од населените 
места. 
 
   Се забранува објектите во кои се чува 
ситна стока и крупна стока и живина да 
бидат приклучени во јабната канализа-
циона мрежа, без да бидат поставени 
таложници со двојна решетка, која ќе го 
запира цврстиот отпад да навлегува во 
канализационата мрежа. 
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   Се забранува изградба  и пуштање во 
употреба на фарми или објекти за 
чување на ситна и крупна стока и 
живина на растојание помало од 200 
метри од последниот индивидуален или 
колективен објект од населените места 
опфатени со став 1 од овој член. 
 
   Под фарми и објекти од претходниот 
став се подразбираат објектите во кои  
се чува број на ситна и  крупна стока и 
живина кој го надминуваат ограничени-
от број на стока определен со став 1 од 
овој член. 
 

чл.149-д 
   Се забранува стационирање, задржу-
вање и поминување на стада кози и 
крави низ населените места од општина 
Чашка. 
 

чл.150 
   Одлуката влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавување во Сл. Гласник 
на општина Чашка. 
 
Бр.07-379/8 
27.02.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
   Врз основа на член 50 став 1 точка 
3осд законот за Локалана самоуправа 
(Сл. Весник на РМ бр.5/02), Градонача-
лникот на општина Чашка донесе: 
 

З А К Л У Ч О К 
За прогласување на завршната 
сметка на Буџетот на општина  

Чашка за 2006 година 
 

   Се прогласува завршната сметка на 
Буџетот на општина Чашка за 2006 
година, што Советот на општина Чашка 
ја донесе на седницата одржана на ден 
13.03.2007 година. 
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 Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava 
("Slu`ben vesnik na R.M."br.5/2002) i ~len 28 stav 1 od Statutot na ELS 
^A[KA("Slu`ben glasnik na ELS ^A[KA br.1/06),  Sovetot na ELS ^A[KA na 
sednicata odr`ana na den  13.02. 2007 godina, donese 
 
 
 
 

ZAVR[NA SMETKA 
NA BUXETOT NA ELS ^A[KA 

ZA  2006 GODINA 
 

 
 

^len 1 
 

Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava za 2006 
godina se sostoi od:   

 
Planirani  Realizirani 

 
         -Vkupno prihodi            25.149.778    denari                   27.143.258  denari   

 
Dano~ni prihodi    4.665.000   denari    3.244.049  denari 
Nedano~ni prihodi         50.000   denari         43.659  denari 
Kapitalni prihodi         96.500   denari         96.500  denari 
Transferi  15.031.308   denari  16.036.246  denari 
Namenski dotacii    4.412.420   denari    4.465.332  denari 
Prihodi od 
samofinansira~ki  
aktivnosti 

 
       310.000   denari 

 
      116.946  denari 

Donacii       584.550  denari       584.550   denari 
Preneseno saldo od 
2005 godina 

    2.555.976  denari 

 
 
-Vkupno rashodi            25.149.778    denari                   23.051.276  denari 
 

Utvrdeni nameni    25.081.775   denari      22.991.276  denari 
Rezervi           68.003   denari             60.000  denari 
         
-Saldo na 31-12-2006                                                              4.091.982 denari 
 
 
 

^len 2 
 
 Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na osnovniot 
buxet vo iznos od  3.959.673  denari se prenesuva kako prihod na osnovniot buxet na 
ELS ^A[KA  za 2007 godina.  
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Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 
namenski dotacii vo iznos od  119.829 denari se prenesuva kako prihod na buxetot na 
namenski dotacii na  ELS ^A[KA za 2007 godina. 
   

Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 
samofinansira~ki aktivnosti vo iznos od  12.480  denari se prenesuva kako prihod 
na buxetot na samofinansira~ki aktivnosti na  ELS ^A[KA za 2007 godina. 
 Razlikata pome|u ostvarenite prihodi i izvr{enite rashodi na buxetot na 
donacii vo iznos od O  denari se prenesuva kako prihod na buxetot na  donacii na  
ELS  ^A[KA  za 2007 godina. 

 
 
 

^len 3  
 

 Planiranite i ostvarenite prihodi po izvori i vidovi, odnosno planiranite 
i izvr{enite rashodi po osnovni nameni se iska`ani vo bilansite na prihodi i 
rashodi na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata samouprava 
^A[KA   za 2006 godina  i toa: 
 
 

^len 4 
 Vo Posebniot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata 
samouprava ^A[KA za 2006 godina se prika`uvaat rashodite po programi, 
podprogrami, po smetki i stavki. 

 
 
 

^len 5 
 

 Op{tiot del na Zavr{nata smetka na Buxetot na edinicata na lokalnata 
samouprava ^A[KA za 2006 godina se objavuva vo Slu`beniot glasnik na edinicata 
na lokalnata samouprava ^A[KA.  
 
 
 
 
 
        SOVET NA EDINICATA NA 
                                                                                                LOKALNATA SAMOUPRAVA  
                          ^A[KA 
                                                                                                                Pretsedatel, 
                               Bo{ko Dimovski 
                                                                                                                       s.r. 
 
Br. ___ . __________  
 ___.___ 2007 godina  
 



ЗАВРШНА СМЕТКА 2006 ГОДИНА

EDINICA NA LOKALNA SAMOUPRAVA- ____________

BUXET NA OP[TINA ___________________________ Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

VI[OK NA PRIHODI 3.959.673   -4.225.674   -91.986   -584.550   0   -942.537   

19.842.808   21.976.430   4.412.420   4.465.332   310.000   116.946   584.550   584.550   0   0   25.149.778   27.143.258   

71 Dano~ni prihodi 4.665.000   3.244.049   0   0   0   0   0   0   0   0   4.665.000   3.244.049   
711 Danok od dohod, dobivka i kapitalni dobivki 240.000   178.522   240.000   178.522   

712 Pridonesi od plati za socijalni fondovi 0   0   

713 Danoci na imot 2.315.000   2.325.691   2.315.000   2.325.691   

714 Doma{ni danoci na stoki i uslugi 0   0   

715 Danok od me|unarodna trgovija i transakcii 
(carini i dava~ki)

0   0   

716 Drugi danoci 0   0   

717 Danoci na specifi~ni uslugi 2.110.000   736.511   2.110.000   736.511   

718 Taksi za koristewe ili dozvoli za vr{ewe na 
dejnost

3.325   0   3.325   

719 Danok na finansiski transakcii 0   0   

72 Nedano~i prihodi 50.000   43.659   0   0   260.000   116.946   0   0   0   0   310.000   160.605   
721 Pretpriema~ki prihod i prihod od imot 0   0   

722 Taksi i nadomestoci 50.000   4.450   50.000   4.450   

723 Administrativni taksi i nadomestoci 7.500   260.000   116.946   260.000   124.446   

724 Drugi Vladini uslugi 0   0   

725 Drugi nedano~ni prihodi 31.709   0   31.709   

73 Kapitalni prihodi 96.500   96.500   0   0   50.000   0   0   0   0   0   146.500   96.500   
731 Proda`ba na kapitalni sredstva 96.500 96.500 50.000 146.500   96.500   

732 Proda`ba na stoki 0   0   

733 Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 0   0   

734 Kapitalni transferi od nevladini izvori 0   0   

74 Transferi i donacii 15.031.308   18.592.222   4.412.420   4.465.332   0   0   584.550   584.550   0   0   20.028.278   23.642.104   
741 Transferi od drugi nivoa na vlast 15.031.308   18.592.222   4.412.420   4.465.332   19.443.728   23.057.554   

742 Donacii od stranstvo 584.550   584.550   584.550   584.550   

743 Kapitalni donacii 0   0   

75 Doma{no zadol`uvawe 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
751 Kratkoro~ni pozajmici vo zemjata 0   0   

752 Blagajni~ki zapisi 0   0   

753 Dolgoro~ni obvrznici 0   0   

754 Doma{no zadol`uvawe 0   0   

76 Zadol`uvawe vo stranstvo 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
761 Me|unarodni razvojni agencii 0   0   

762 Stranski vladi 0   0   

769 Drugi zadol`uvawa vo stranstvo 0   0   

77 Proda`ba na hartii od vrednost 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
771 Proda`ba na hartii od vrednost 0   0   

78 Prihodi od otplata na zaemi 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
781 Prihodi od naplateni dadeni zaemi 0   0   

79 Razlika na prihodite i tro{ocite 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
791 Raspored na razlikata me|u prihodite i 

tro{ocite
0   0   

14

Vkupno

7 VKUPNI PRIHODI

Va`na napomena:  Ve molime podatocite vo aplikacijata da gi vnesuvate samo vo praznite poliwa vo koi treba da se vnese iznosot na prihodite ili rashodite na nivo na stavka, 

dodeka vo poliwata kade {to ima 0 Ve molime da ne pravite nikakvi izmeni. 

Osnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii Krediti



ЗАВРШНА СМЕТКА 2006 ГОДИНА

EDINICA NA LOKALNA SAMOUPRAVA- ____________

BUXET NA OP[TINA _____________________ Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

19.842.808   18.016.757   8.824.840   8.691.006   620.000   208.932   1.169.100   1.169.100   0   0   30.456.748   28.085.795   

40 Plati naemnini i nadomestoci 5.977.497   5.420.548   0   0   0   0   0   0   0   0   5.977.497   5.420.548   
401 Osnovni plati i nadomestoci 4.339.527   3.985.928   4.339.527   3.985.928   

402 Pridonesi za socijalno osiguruvawe od 
rabotodava~ite

1.628.100   1.426.912   1.628.100   1.426.912   

403 Ostanati pridonesi od plata 9.870   7.708   9.870   7.708   

41 Rezervi i nedefinirani rashodi 68.003   60.000   0   0   0   0   0   0   0   0   68.003   60.000   
411 Finansirawe na novi programi i potprogrami 0   0   

412 Postojana rezerva (nepredvidlivi rashodi) 0   0   

413 Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 68.003   60.000   68.003   60.000   

42 Stoki i  uslugi 6.861.914   6.092.784   4.412.420   4.345.503   310.000   104.466   0   0   0   0   11.584.334   10.542.753   
420 Patni i dnevni rashodi 240.000   143.130   240.000   143.130   

421 Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i 
transport

2.046.000   2.016.483   1.406.905   1.406.905   10.000   3.462.905   3.423.388   

423 Siten inventar, alat i drugi  materijali za 
popravki

1.070.000   1.008.614   97.227   97.227   200.000   104.466   1.367.227   1.210.307   

424 Popravki i tekovno odr`uvawe 2.630.914   2.144.811   219.242   177.603   50.000   2.900.156   2.322.414   

425 Dogovorni uslugi 685.000   626.580   2.289.046   2.263.769   30.000   3.004.046   2.890.349   

426 Drugi tekovni rashodi 190.000   153.166   400.000   399.999   20.000   610.000   553.165   

43 Tekovni transferi do vonbuxetskite fondovi 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
431 Transferi do fondot za PIOM 0   0   

432 Transferi do Agencijata za vrabotuvawe 0   0   

433 Transferi do Fondot za zdravstvo 0   0   

44 Tekovni transferi do edinicite na lokalnata samouprava 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
441 Dotacii od DDV 0   0   

442 Namenski dotacii 0   0   

443 Blok dotacii 0   0   

444 Dotacii za delegirani po oddelni nadle`nosti 0   0   

45 Kamatni pla}awa 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
451 Kamatni pla}awa kon nerezidentni kreditori 0   0   

452 Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 0   0   

453 Kamatni pla}awa kon drugi nivoa na vlast 0   0   

46 Subvencii i transferi 2.207.000   2.029.217   0   0   0   0   0   0   0   0   2.207.000   2.029.217   
461 Subvencii za javni pretprijatija 0   0   

462 Subvencii za privatni pretprijatija 0   0   

463 Transferi do nevladini organizacii 350.000   220.710   350.000   220.710   

464 Razni transferi 1.857.000   1.808.507   1.857.000   1.808.507   

47 Socijalni beneficii 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
471 Socijalni nadomestoci 0   0   

472 Pla}awa na beneficii od Penziski fond 0   0   

473 Pla}awa na nadomestoci od Agencijata za 
vrabotuvawe

0   0   

474 Pla}awa na nadomestoci od Fondot za zdravstveno 
osiguruvawe

0   0   

48 Kapitalni rashodi 4.728.394   4.414.208   0   0   0   0   584.550   584.550   0   0   5.312.944   4.998.758   
480 Rezervi za kapitalni rashodi 0   0   

481 Grade`ni objekti 1.570.000   1.490.904   1.570.000   1.490.904   

482 Drugi  grade`ni objekti 2.109.394   1.879.173   584.550   584.550   2.693.944   2.463.723   

483 Kupuvawe mebel, oprema, vozila i ma{ini 1.049.000   1.044.131   1.049.000   1.044.131   

484 Strate{ki stoki i drugi rezervi 0   0   

485 Drugi  nefinansiski sredstva 0   0   

486 Finansiski sredstva 0   0   

487 Kapitalni transferi do vonbuxetski fondovi 0   0   

488 Kapitalni dotacii do ELS 0   0   

489 Kapitalni subvencii za pretprijatija i nevladini 
organizacii

0   0   

49 Otplata na glavnina 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   
491 Otplata na glavnina do nerezidentni kreditori 0   0   

492 Otplata na glavnina do doma{ni institucii 0   0   

493 Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0   0   

15

4 VKUPNI RASHODI 

Osnoven buxet Namenski dotacii Samofinasira~ki aktivnosti Donacii Krediti Vkupno
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Бр.08-568/5-1 
13.03.2007 година 
Чашка  

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 50 ста 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник бр.5/02), Градоначалникот на 
општина Чашка донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлука за 

усвојување на Урбанистичка докуме-
нтација за населено место Мелница 
како Урбанистичка документација за 

село Меленица 
 

   Се прогласува Одлука за Усвојување 
на урбанистичка документација за 
населено место мелница како Урбани-
стичка документација за село Мелница, 
што Советот на општина Чашка ја 
донесе на седницата одржана на ден 
13.03.2007 година. 
 
Бр.08-568/3-1 
13.03.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 

   Врз основа на член 22 став 1 точка 1 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), а во согласност 
со член 26 точка 6 од Законот за про-
сторно и  урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ бр.51/05), Советот на 
општина Чашка на седницата одржана 
на ден 13.03.2007 година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За донесување на Урбанистичка 
документација за населено место 

Мелница 
 

чл.1 
   Со оваа Одлука се донесува Урбани-
стичка документација за населено 
место Мелница -2000-2010-61,90 Ха, 
Општина Чашка. 
 

чл.2 
   Изработувач на Урабнистичка докуме-
нтација за населено место Мелница е 
Агенцијата за палнирање на просторот 
од Скопје. 
 

чл.3 
   Урабнистичката документација сдржи: 
 
1.Текстуален дел 
   -Документациона основа (Вовед, По-
ложбан  а населеното место во опкру-
жување, Природни карактеристики, Де-
мографски карактеристики Општо-сто-
панска развиеност, состојба со созда-
дени-изградени вредности  и Биланс на 
површините на постојната изграденост) 
 
   -План на просторниот развој (Вовед, 
Насоки на просторен развој од планови-
те од повисоко ниво, планирање на 
потребите за просторен развој и Биланс 
на површините, Одредби за спроведу-
вање) 
 
2.Градфички прилози 
 -План на поширокиот реон    Р=1:50000      
 -План на атар на населено место    
Р=1:2500 
-Приказ на постојната состојба  
Р=1:2500 
-Синтезен план    Р=1:2500 
-План на улична мрежа  Р=1:2500 
-План на системот за водоснабдување 
  План на фекална канализација 
Р=1:2500  
   План на елекктроен. Систем  
Р=1:2500 
 

чл.4 
   Министерството за транспорт и врски, 
со дописот бр.19-697 од 20.02.2007 
година, даде согласност на предлог-
Урбанистичката документација за насе-
лено место Мелница – 2000-2010-61,90 
Ха, општина Чашка. 
 

чл.5 
   Еден примерок од Уранистичката до-
кументација е доставен до Министе-
рството за тарнспорт и врски. 
 

чл.6 
   Одлуката влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во Сл. Гла-
сник на општина Чашка. 
 
Бр.07-568/3 
13.03.2007 година 
Чашка                                    СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Бошко Димовски с.р. 
 

   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
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Весник на РМ бр.5/02), Градоначални-
кот на општина Чашка, донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К 
За прогласување на Одлука за 

примена на Урабнистичка документа-
ција за населено место како Урбани-

стички план за село Мелница 
 

   Се прогласува Одлука за примена на 
Урбанистичката документација за насе-
лено место Мелница како Урбанистички 
план за село Мелница, што Советот на 
општина Чашка ја донесе на седницата 
одржана на ден 13.03.2007 година. 
 
Бр.08-568/4-1 
13.03.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
  
 
  Врз основа на член 22 став 1 точка 1 
од Законот за Локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.5/02), а во согласност 
со член 26 точка 6 и член 78 став 3 од 
Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 
51/05), Советот на општина Чашак на 
седницата одржана на ден 27.12.2006 
година донесе: 
 

О  Д  Л У К А 
За примена на Урбанистичката 

документација на населено место 
Мелница како урбанистички план за 

село Мелница 
 

чл.1 
   Со оваа Одлука-Урбанистичката доку-
ментација за населено место Мелница 
ќе се применува како Урбанистички 
план за село Мелница. 
 

чл.2 
   Оваа Одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на нејзиното објавување 
во Сл. Гласник на општина Чашка. 
 
Бр.07-568/4 
13.03.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА  
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 

   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 
од Законот за Локална самоуправа 
(Сл.весник на РМ бр.5/02), Градонача-
лникот на општина Чашка донесе: 
 

З А  К Л У Ч О К  
За прогласување на Одлука за 

одобрување на финансиски средства 
 

    Се прогласува Одлука за одобрување 
на финансиски средства што Советот 
на општина Чашка ја донесе на седни-
цата одржана на ден 13.03.2007 година. 
 
Бр.08-568/2-1 
13.03.2007 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Стојан Маневски с.р. 
 
 

   Врз основа на член 36 од Законот за 
Локална самоуправа (Сл. Весник на РМ 
бр.5/02), Советот на општина Чашка на 
седницата одржана на ден 13.03.2007 
година доенсе: 
 

 О Д  Л У К А 
За одобрување на финансиски 

средства 
 

чл.1 
   Со оваа Одлука Советот на општина 
Чашка го одобри барањето на фудба-
лските клубови од општината и на исти-
те им се одобруваат финансиски сре-
дства во износ од: 
 
На ФК Велестабак од Чашка 40.000,00 
денари. 
На ФК Башкими од Г.Јаболчиште 
40.000,00 денари. 
На ФК Бабуна од Мартолци 150.000,00 
денари со тоа што 100.000,00 денари 
ќе бидат префрлени за пролетниот дел 
од првенството а доколку клубот остане 
во лигата во која што се натпреварува, 
за есенскиот дел да му бидат префрле-
ни уште 50.000,00 денари. 
 

чл.2 
   Средствата за реализација на оваа 
Одлука ќе се обезбедат од Буџетот на 
општина Чашка за 2007 година, Програ-
ма А, ставката 463, подставката 463110. 
 

чл.3 
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   Одлуката влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавување во Сл. Гласник 
на општина Чашка. 
 
 
Бр.07-568/2 
13.03.2007 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Бошко Димовски с.р. 

 
 

С О Д Р Ж И Н А 
 
   1.Заклучок за прогласување на Одлу-
ка за усвојување на квартален Извештај 
на буџетот на општина Чашка. 
   2.Одлука за усвојување на Квартален 
Извештај на Буџетот на општина Чашка. 
   3.Заклучок за прогласување на За-
клучокот за прифаќање на Извештајот 
за спроведените тендери и јавни 
набавки за 2006 година. 
   4.Заклучок за прифаќање Извештајот 
за спроведените тендери и јавни наба-
вки за 2006 година. 
   5.Заклучок за прогласување на За-
клучок за усвојување на програмата за 
работа на Советот на општина Чашка 
за 2007 година. 
   6.Заклучок за усвојување на Програ-
мата за арбота на Советот на општина 
Чашка за 2007 година. 
   7.Програма за работа на Советот на 
општина Чашка за 2007 година. 
   8.Заклучок за Прогласување на За-
клучок за усвојување на Прогарамата за 
одбележување на годишнини на зна-
чајни настани и личности на општина 
Чшака за 2007 година. 
   9.Заклучок за Усвојување на Програ-
мата за одбележување на годишнини 
на значајни настани и личности на 
општина Чашка за 2007 година. 
   10.Програма за одбележување годи-
шнини на значајни настани и истакнати 
личности за 2007 година. 
   11.Заклучок за прогласување на 
одлу-ка за Буџетски календар на 
општина Чашка за 2007 година. 
   12.Одлука за буџетски календар. 
   13.Заклучок за прогласување на За-
клучок за прифаќање на Извештајот за 
реализација на Програмата за израбо-
тка на урбанистички паланови за насе-
лените места во општина Чашка за 
2006 година. 

   14.Заклучок за прифаќање на Изве-
штајот за реализација на Програмата за 
изработка на урбанистички планови за 
населените места во општина Чашка. 
   15.Заклучок за прогласување на За-
клучок за усвојување на Програмата за 
изработка на  Урбанистички планови на 
населените места во општината Чашка 
за 2007 година. 
   16.Заклучок за усвојување на 
Програмата за изработка на Урбани-
стички планови на нселените места во 
општината Чашка за 2007 година. 
   17.Заклучок за прогласување на 
Одлука за измена и дополнување  на 
Одлуката за Комунален ред на општина 
Чашка. 
   18.Одлука за измена и дополнување 
на Одлуката за комунален ред на 
општина Чашка. 
   19.Заклучок за прогласување на за-
вршната сметка на Буџетот на општина 
Чашка за 2006 година. 
   20.Заклучок за прогласување на Од-
лука за усвојување на Урбанистичка 
документација за населено место Ме-
лница како урбанистичка документација 
за село Мелница. 
   21.Одлука за донесување на урбани-
стичка докуменатција за населено ме-
сто Мелница. 
   22.Заклучок за прогласување на Од-
лука за примена на урванистичка доку-
ментација за населено место како урба-
нистички план  за село Мелница. 
   23.Одлука за Примена на урбани-
стичка докуменатција на населено 
место Мелница како урбанистички план 
за село Мелница. 
   24.Заклучок за прогласување на Од-
лука за одобрување на финансиски сре-
дства. 
   25.Одлука за одобрување на фина-
нсиски средства.                           

  
 
  
     

Izdava~: Op{tina ^a{ka  
                 043/241-400     
 Pe~ati:    Severoff Veles 
Urednik:  Mirova Bojanka               
 


