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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    10101010    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIII    

04040404....09090909.201.201.201.2017777    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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 : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за давање на согласност Решение за давање на согласност Решение за давање на согласност Решение за давање на согласност 

за формирање на паралелки со помал број на за формирање на паралелки со помал број на за формирање на паралелки со помал број на за формирање на паралелки со помал број на 

ученици во ООУ “Тодор Јанев“ ученици во ООУ “Тодор Јанев“ ученици во ООУ “Тодор Јанев“ ученици во ООУ “Тодор Јанев“ –––– Чашка   Чашка   Чашка   Чашка  во во во во 

учебната  2017 учебната  2017 учебната  2017 учебната  2017 –––– 2018 година 2018 година 2018 година 2018 година    

    

Се објавува,    Решение за давање на согласност за 

формирање на  паралелки со помал број на ученици 

во ООУ “Тодор Јанев“ – Чашка  во учебната 2017 – 

2018 година, што Советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/2 

31.08.2017 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 Р.М” 

бр.5/02 ) и член 41 став 7 од Законот за Основното 

образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 

127/16 ), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 29.08.2017  година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зазазаза давање на согласност за формирање на  давање на согласност за формирање на  давање на согласност за формирање на  давање на согласност за формирање на  

паралепаралепаралепаралелки со помал број на ученици  во ООУ лки со помал број на ученици  во ООУ лки со помал број на ученици  во ООУ лки со помал број на ученици  во ООУ 

„Тодор Јанев“ „Тодор Јанев“ „Тодор Јанев“ „Тодор Јанев“ –––– Чашка  во учебната  201 Чашка  во учебната  201 Чашка  во учебната  201 Чашка  во учебната  2017777    ---- 201 201 201 2018888    

годинагодинагодинагодина    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се дава согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици  во ООУ „Лирија“ – 

Г.Јаболчиште во учебната  2017 – 2018  година. 

 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Ова решение  влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/5 

29.08.2017 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана        Решение за давање на Решение за давање на Решение за давање на Решение за давање на 

согласност за формирање на комбинирани согласност за формирање на комбинирани согласност за формирање на комбинирани согласност за формирање на комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици 

во ООУ “Лирија“ во ООУ “Лирија“ во ООУ “Лирија“ во ООУ “Лирија“ –––– Горно Јаболчиште  во учебната  Горно Јаболчиште  во учебната  Горно Јаболчиште  во учебната  Горно Јаболчиште  во учебната 

2017 2017 2017 2017 –––– 2018 година. 2018 година. 2018 година. 2018 година.    

    

Се објавува,    Решение за давање на согласност за 

формирање на комбинирани паралелки и паралелки 

со помал број на ученици во ООУ “Лирија“ – Горно 

Јаболчиште  во учебната 2017 – 2018 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/3 

31.08.2017 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 Р.М” 

бр.5/02) и член 41 став 7 од Законот за Основното 

образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 
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127/16), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 29.08.2017  година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зазазаза давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на 

комбинирани паралелкикомбинирани паралелкикомбинирани паралелкикомбинирани паралелки    и паралелки си паралелки си паралелки си паралелки сoooo помал  помал  помал  помал 

број на ученици  во ООУ „Лирија“ број на ученици  во ООУ „Лирија“ број на ученици  во ООУ „Лирија“ број на ученици  во ООУ „Лирија“ –––– Г.Јаболчиште   Г.Јаболчиште   Г.Јаболчиште   Г.Јаболчиште  

во учебната  201во учебната  201во учебната  201во учебната  2017777    ---- 201 201 201 2018888 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се дава согласност за формирање на комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на ученици  во 

ООУ „Лирија“ – Г.Јаболчиште во учебната  2017 – 2018  

година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Ова решение  влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/6 

29.08.2017 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана        Решение за давање на Решение за давање на Решение за давање на Решение за давање на 

согласност за формирање на согласност за формирање на согласност за формирање на согласност за формирање на комбинирани комбинирани комбинирани комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици паралелки и паралелки со помал број на ученици 

во ООУ “Петре Поп Арсов“ во ООУ “Петре Поп Арсов“ во ООУ “Петре Поп Арсов“ во ООУ “Петре Поп Арсов“ –––– Богомила  во учебната                                 Богомила  во учебната                                 Богомила  во учебната                                 Богомила  во учебната                                

2017 2017 2017 2017 –––– 2018 година. 2018 година. 2018 година. 2018 година.    

    

Се објавува,    Решение за давање на согласност за 

формирање на комбинирани паралелки и паралелки 

со помал број на ученици во ООУ “Петре Поп Арсов“ 

– Богомила  во учебната 2017 – 2018 година, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/1 

31.08.2017 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 Р.М” 

бр.5/02 ) и член 41 став 1 и 7 од Законот за Основното 

образование (“Службен весник на РМ” бр.103/08, 

33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 

24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 

127/16 ), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 29.08.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зазазаза давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на давање на согласност за формирање на 

комбинирани паралелки и паралелки со помал комбинирани паралелки и паралелки со помал комбинирани паралелки и паралелки со помал комбинирани паралелки и паралелки со помал 

бројбројбројброј на ученици  во ООУ „Петре Поп Арсов“  на ученици  во ООУ „Петре Поп Арсов“  на ученици  во ООУ „Петре Поп Арсов“  на ученици  во ООУ „Петре Поп Арсов“ ––––    

Богомила во учебната  201Богомила во учебната  201Богомила во учебната  201Богомила во учебната  2017777    ---- 201 201 201 2018888 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се дава согласност за формирање на комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на ученици  во 

ООУ „Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната  2017 

– 2018  година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Ова решение  влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/4 

29.08.2017 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана        Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно –––– образовната  образовната  образовната  образовната 

работа во ООУ “Тодор Јанев“ работа во ООУ “Тодор Јанев“ работа во ООУ “Тодор Јанев“ работа во ООУ “Тодор Јанев“ –––– Чашка  во уче Чашка  во уче Чашка  во уче Чашка  во учебната бната бната бната 

2016 2016 2016 2016 –––– 2017 година 2017 година 2017 година 2017 година    

    

Се објавува,    Заклучок за усвојување на годишен 

извештај за воспитно – образовната работа во ООУ 

“Тодор Јанев“ – Чашка во учебната 2016 – 2017 година, 

што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/5 

31.08.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за 

Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” 

бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на 

Општина Чашка (“Службен гласник на Општина 
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Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 29.08.2017 година донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зазазаза усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно ––––    

образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ –––– Чашка  Чашка  Чашка  Чашка 

во учебната  201во учебната  201во учебната  201во учебната  2016666    ---- 201 201 201 2017777 година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка во 

учебната 2016 - 2017 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/8 

29.08.2017 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 : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана        Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

годишен извегодишен извегодишен извегодишен извештај за воспитно штај за воспитно штај за воспитно штај за воспитно –––– образовната  образовната  образовната  образовната 

работа во ООУ “Лирија“ работа во ООУ “Лирија“ работа во ООУ “Лирија“ работа во ООУ “Лирија“ –––– Горно Јаболчиште  во  Горно Јаболчиште  во  Горно Јаболчиште  во  Горно Јаболчиште  во 

учебната 2016 учебната 2016 учебната 2016 учебната 2016 –––– 2017 година. 2017 година. 2017 година. 2017 година.    

    

Се објавува,    Заклучок за усвојување на годишен 

извештај за воспитно – образовната работа во ООУ 

“Лирија“ – Горно Јаболчиште во учебната 2016 – 2017 

година, што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/4 

31.08.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за 

Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” 

бр.5/02) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на 

Општина Чашка (“Службен гласник на Општина 

Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 29.08.2017 година донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зазазаза усвојување на Годишен извештај за вусвојување на Годишен извештај за вусвојување на Годишен извештај за вусвојување на Годишен извештај за воспитно оспитно оспитно оспитно ––––    

образовната работа во ООУ „Лирија“ образовната работа во ООУ „Лирија“ образовната работа во ООУ „Лирија“ образовната работа во ООУ „Лирија“ –––– Горно  Горно  Горно  Горно 

Јаболчиште  во учебната  201Јаболчиште  во учебната  201Јаболчиште  во учебната  201Јаболчиште  во учебната  2016666    –––– 201 201 201 2017 7 7 7  година година година година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ „Лирија“ – Горно 

Јаболчиште  во учебната 2016 - 2017 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок  влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/7 

29.08.2017 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 : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана        Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на Заклучок за усвојување на 

годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно годишен извештај за воспитно –––– образовната  образовната  образовната  образовната 

работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ –––– Богомила во  Богомила во  Богомила во  Богомила во 

учебната 2016 учебната 2016 учебната 2016 учебната 2016 –––– 2017 година. 2017 година. 2017 година. 2017 година.    

    

Се објавува,    Заклучок за усвојување на годишен 

извештај за воспитно – образовната работа во ООУ 

“Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната 2016 – 2017 

година, што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/6 

31.08.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став1 точка 9 од Законот за 

Локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М” 

бр.5/02 ) и член 24 став 1 точка 9 од Статутот на 

Општина Чашка (“Службен гласник на Општина 

Чашка” бр.2/06), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 29.08.2017 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зазазаза усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно усвојување на Годишен извештај за воспитно ––––    

образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ ––––    

Богомила во учебната  201Богомила во учебната  201Богомила во учебната  201Богомила во учебната  2016666    –––– 201 201 201 2017 7 7 7  година година година година    
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ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се усвојува Годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ – 

Богомила во учебната 2016 - 2017 година. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој заклучок  влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 965/9 

29.08.2017 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во 

урурурурбанистичко банистичко банистичко банистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

3245324532453245/2  КО  Владиловци/2  КО  Владиловци/2  КО  Владиловци/2  КО  Владиловци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 3245/2   

КО  Владиловци, што Советот на Општина Чашка ја 

усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/9 

31.08.2017 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.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска -  

документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 

162/12), советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 29.08.2017 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко –––– планска  планска  планска  планска 

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 3245/2 3245/2 3245/2 3245/2  КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 3245/2 КО 

Владиловци  во идна урбанистичко – планска 

документација. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11 , 162/12) 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

 

Бр. 08- 965/11 

29.08.2017 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во Одлука за вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

133/4   КО  Чашка133/4   КО  Чашка133/4   КО  Чашка133/4   КО  Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 133/4   

КО  Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои 

на седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/10 

31.08.2017 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.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска -  

документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 



 5 

162/12), советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 29.08.2017 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко –––– планска  планска  планска  планска 

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 133/4 133/4 133/4 133/4  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 133/4 КО 

Чашка  во идна урбанистичко – планска 

документација. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12) 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

 

Бр. 08- 965/12 

29.08.2017 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 : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на 

финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно 

ЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиште    

    

Се објавува,    Решение за одобрување на 

финансиски средства на Илас Шаќиров од с.Горно 

Јаболчиште    , што Советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 29.08.2017 година. 

 

Бр. 09- 998/8 

31.08.2017 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), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 29.08.2017 донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства наза одобрување на финансиски средства на     Илас  Илас  Илас  Илас 

ШаќировШаќировШаќировШаќиров     од с.Горно Јаболчиште од с.Горно Јаболчиште од с.Горно Јаболчиште од с.Горно Јаболчиште    

    

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Илас Шаќиров од 

с.Г.Јаболчиште за финансиски средства во 

висина од 10.000,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- 965/10 

29.08.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 
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Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

 

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Решение за давање 

на согласност за формирање на паралелки со 

помал број на ученици во ООУ “Тодор Јанев“ – 

Чашка  во учебната  2017 – 2018 година 

 

2.2.2.2. Решение за давање на согласност за 

формирање на  паралелки со помал број на 

ученици  во ООУ „Тодор Јанев“ – Чашка  во 

учебната  2017 - 2018 година 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на  Решение за давање 

на согласност за формирање на комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на 

ученици во ООУ “Лирија“ – Горно Јаболчиште  

во учебната 2017 – 2018 година. 

 

4.4.4.4. Решение за давање на согласност за 

формирање на комбинирани паралелки и 

паралелки сo помал број на ученици  во ООУ 

„Лирија“ – Г.Јаболчиште  во учебната  2017 - 

2018 година 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на  Решение за давање 

на согласност за формирање на комбинирани 

паралелки и паралелки со помал број на 

ученици во ООУ “Петре Поп Арсов“ – Богомила  

во учебната                                2017 – 2018 година. 

 

6.6.6.6. Решение за давање на согласност за 

формирање на комбинирани паралелки и 

паралелки со помал број на ученици  во ООУ 

„Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната  

2017 - 2018 година 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на  Заклучок за 

усвојување на годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ “Тодор Јанев“ – 

Чашка  во учебната 2016 – 2017 година 

 

8.8.8.8. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за воспитно – образовната работа во ООУ 

„Тодор Јанев“ – Чашка во учебната  2016 - 2017 

година 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на  Заклучок за 

усвојување на годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ “Лирија“ – Горно 

Јаболчиште  во учебната 2016 – 2017 година 

 

10.10.10.10. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за воспитно – образовната работа во ООУ 

„Лирија“ – Горно Јаболчиште  во учебната  2016 

– 2017  година 

 

 

 

 

 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на  Заклучок за 

усвојување на годишен извештај за воспитно – 

образовната работа во ООУ “Петре Поп Арсов“ 

– Богомила во учебната 2016 – 2017 година. 

 

12.12.12.12. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за воспитно – образовната работа во ООУ 

„Петре Поп Арсов“ – Богомила во учебната  

2016 – 2017  година 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во урбанистичко – планска 

документација на КП 3245/2  КО  Владиловци 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 3245/2  КО 

Владиловци 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во урбанистичко – планска 

документација на КП 133/4   КО  Чашка 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 133/4  КО Чашка 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства на Илас 

Шаќиров од с.Горно Јаболчиште 

 

18.18.18.18. Решение за одобрување на финансиски 

средства на  Илас Шаќиров  од с.Горно 

Јаболчиште    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

 
 

  
                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

  


