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БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    
ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 
Програма Програма Програма Програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    
областаобластаобластаобласта    нананана    Локалниот економски развој ЛЕР Локалниот економски развој ЛЕР Локалниот економски развој ЛЕР Локалниот економски развој ЛЕР     зазазаза    

2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина    
 
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 

активностите на Општина Чашка во областа на 
Локалниот економски развој ЛЕР за 2015 година ,што 
Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 
14.11.2014.  

 
Бр. 08- 1581/10 
14.11.2014 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.5/02) 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    

ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    ооообластабластабластабласта    нананана    ЛокалниотЛокалниотЛокалниотЛокалниот    
економскиекономскиекономскиекономски    развојразвојразвојразвој    ЛЕРЛЕРЛЕРЛЕР        зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 

 
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    ПРОГРАМА 

за активностите на Општина Чашка во областа 
на Локалниот економски развој ЛЕР за 2015 
година.  

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка.  

 
 
 

 
 
Бр. 07 – 1581/9 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
Врз основа на член 22, став 3 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на РМ" 
бр.5/02) и член 14 точка  3 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07), Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на 14.11.2014 донесе: 

    
ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА    

за активностите на Општина Чашка во областа на за активностите на Општина Чашка во областа на за активностите на Општина Чашка во областа на за активностите на Општина Чашка во областа на 
Локалниот економски развој (ЛЕР) за2015 годинаЛокалниот економски развој (ЛЕР) за2015 годинаЛокалниот економски развој (ЛЕР) за2015 годинаЛокалниот економски развој (ЛЕР) за2015 година    
    

РазРазРазРазвојни приоритетивојни приоритетивојни приоритетивојни приоритети    
Програмата за активностите на Општина Чашка во 

областа на локалниот економски развој во текот на 
2015 година ќе бидат насочени кон подршка на 
локалниот економски развој,  поттикнување на 
развојот на туризмот,земјоделството и развој на 
Вардарски плански регион. 

 
ЦелЦелЦелЦел    

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација 
на зацртаните развојни правци согласно постојните 
стратешки документи. 

    
Проектни активностиПроектни активностиПроектни активностиПроектни активности    

Проектите на Општина Чашка во областа на ЛЕР 
ќе бидат насочени кон забрзан и динамичен развој 
на општината, согласно надлежностите и утврдените 
развојни и структурни приоритети. Предвидените 
проекти, генерално можат да се групираат во: 

    
Г1) Поддршка на локалниот економски развојГ1) Поддршка на локалниот економски развојГ1) Поддршка на локалниот економски развојГ1) Поддршка на локалниот економски развој    
    

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    ПроектПроектПроектПроект    
Предвидени Предвидени Предвидени Предвидени 

средства (мкд)средства (мкд)средства (мкд)средства (мкд)    

1. 

Поддршка на центарот за 
регионален развој на Вардарскиот 
плански регион и учество во 
проекти 

110.000,00 
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2. 
Подготовка и печатење на 
рекламен материјал  

30.000,00 

3. 
Акција за калемење на дива круша 
Горница и оддржување на 
калемите 

5.000,00 

4. 
Манифестација Компиријада 2015- 
Г.Јаболчиште 

10.000,00 

5. Настап на саемски манифестации 15.000,00 

6. 
Саем за здрава храна -Поблиску до 
природата  

10.000,00 

7 
Изработка на стратегија за 
локален економски развој 

300.000,00 

ВКУПНО: 480.000,00 

    
ФинансирањеФинансирањеФинансирањеФинансирање    

Предвидените проектни активности во рамки на 
оваа Програма во вкупна вредност од  480.000,00 ден 
ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Чашка за 2015 година и кофинансирање од 
страна на домашни и меѓународните институции 
агенции и фондации. 

    
Распоредување на буџетскиРаспоредување на буџетскиРаспоредување на буџетскиРаспоредување на буџетските средствате средствате средствате средства    

Активностите од оваа Програма се финансираат со 
посебна ставка од Буџетот на општината. 

    
Завршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредби    

Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07–1581/8 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објаа објаа објаа објавување на Заклучок за усвојување на вување на Заклучок за усвојување на вување на Заклучок за усвојување на вување на Заклучок за усвојување на 

Програма за работа на  Советот на општина Чашка Програма за работа на  Советот на општина Чашка Програма за работа на  Советот на општина Чашка Програма за работа на  Советот на општина Чашка 
за 2015 годиназа 2015 годиназа 2015 годиназа 2015 година    

    
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 

работа на  Советот на општина Чашка за 2015 година, 
што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/13 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

Врз основа на член 24 став 1 точка 2 од Стаутот на 
општина Чашка (Службен гласник на општина 
Чашка бр. 8/2007), Советот на општина Чашка, на 
седницата на 14.11.2014 година донесе: 
  

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
ззззаклучок за усвојување на Програма за работа на  аклучок за усвојување на Програма за работа на  аклучок за усвојување на Програма за работа на  аклучок за усвојување на Програма за работа на  

Советот на општина Чашка за 2015 годинаСоветот на општина Чашка за 2015 годинаСоветот на општина Чашка за 2015 годинаСоветот на општина Чашка за 2015 година    
    
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма за 

работа на  Советот на општина Чашка за 2015 
година 

    
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/12 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 24 од Статутот на општина 
Чашка Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/2007 година, Советот на општина Чашка на 
седницата на 14.11.2014 година, донесе: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за работа на  Советот на општина Чашка за 2015 за работа на  Советот на општина Чашка за 2015 за работа на  Советот на општина Чашка за 2015 за работа на  Советот на општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    
    
IIII....    ЈАНУАРИ,ЈАНУАРИ,ЈАНУАРИ,ЈАНУАРИ,    ФЕВРУАРИ,ФЕВРУАРИ,ФЕВРУАРИ,ФЕВРУАРИ,    МАРТМАРТМАРТМАРТ    
1. Одлука за усвојување на кварталниот извештај на  
    Буџетот на општина Чашка за 2015г. 
    Предлагач-Градоначалник 
    Изготвувач- Одделение за финансии и буџет  
 
2. Усвојување на Буџетски Календар на општина   
    Чашка за 2015 година 
     Предлагач-Градоначалник 
     Изготвувач- Одделение за финансии и буџет  
 
3. Извештај за работа на Советот на општина Чашка  
     за 2014 година 
     Предлагач-Претседателот на Советот 
     Изготвувач-Одделение за правни работи 
 
4. План за заштита и спасување од пожари на  
     општина Чашка за 2015 
     Предлагач -Градоначалник 
     Изготвувач-Одделение за образование, култура,  
     спорт и цивилна заштита 
 
5. Извештај за работа на Комуналниот инспектор на  
     општина Чашка во  2014 г, 
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   Предлагач и изготвувач -Комунален инспектор 
 
6. Одлука за усвојување на Завршната сметка на  
     Буџетот на општина Чашка за 2014 година 
     Предлагач-Градоначалникот 
     Изготвувач Одделение за финансии и буџет 
 
7. Усвојување на Извештај за работа на ЈПКД- 
    Тополка за 2014 година. 
    Изготвувач и предлагач - Одговорно лице од  
    претпријатието 
 
8. Одлука за усвојување на Завршната сметка на  
     ЈПКД-Тополка за 2014 година 
     Изготвувач и предлагач-Одговорно лице на  
     претпријатието 
    
IIIIIIII.А.А.А.АПРИЛ,МАЈ И ЈУНИПРИЛ,МАЈ И ЈУНИПРИЛ,МАЈ И ЈУНИПРИЛ,МАЈ И ЈУНИ    
 
9. Одлука за доделување на Спомен плакети и  
    благодарници на општина Чашка за 2015 година 
    Предлагач-Градоначалникот  
    Изготвувач-Одделение за правни работи 
 
10. Извештај за работа за одделението за урбанизам  
      во 2014 год. 
      Предлагач-Градоначалник 
      Изготвувач-Одделение за урбанизам 
 
11. Извештај за исправноста на водата за пиење во  
      нас.Чашка за 2014година 
      Изготвувач и предлагач-Одговорно лице од  
      претпријатието 
   
12. Усвојување на Извештај за работа на ЈПКД- 
       Тополка за 2014 година. 
       Изготвувач и предлагач-Одговорно лице од  
       претпријатието    
    
IIIIIIIIIIII....    ЈУЛИ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  ЈУЛИ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  ЈУЛИ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ  ЈУЛИ АВГУСТ И СЕПТЕМВРИ   
 
13. СВЕЧЕНА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ 
  
14. План за заштита и спасување од снежни   
       намети,поплави,лавини и луњи.     
       Предлагач -Градоначалник 
       Изготвувач-Одделение за образование, култура,  
       спорт и цивилна заштита 
 
15. Информација за работа на ОУ во општина Чашка  
      за учебната 2014/2015 година 
      Предлагачи и Изготвувачи - Стручна служба  на  
      училиштата  
 
16. Усвојување на Програмите за работна на ОУ во  
      општина Чашка  
     Предлагачи и Изготвувачи - Стручна служба  на  
      училиштата  
 

17. Одлука за усвојување на кварталниот извештај на  
       Буџетот на општина Чашка за 2015 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач- Одделение за финансии и буџет  
    
IVIVIVIV....    ОКТОМВРИ,ОКТОМВРИ,ОКТОМВРИ,ОКТОМВРИ,    НОЕМВРИ,НОЕМВРИ,НОЕМВРИ,НОЕМВРИ,    ДЕКЕМВРИДЕКЕМВРИДЕКЕМВРИДЕКЕМВРИ    
 
18. Одлука за усвојување на кварталниот извештај на   
       Буџетот на општина Чашка за 2015 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач- Одделение за финансии и буџет  
    
19. Одлука за ребаланс на Буџетот на општина Чашка  
       за 2015 година 
       Предлагач-Градоначалникот 
       Изготвувач-Одделение за финансии и буџет 
    
20. Предлог Буџет на општина Чашка за 2016 година 
        Предлагач-Градоначалникот 
        Изготвувач-Одделение за финансии и буџет 
 
21. Одлука за извршување на Буџетот на општина   
      Чашка за 2016 година 
      Предлагач-Градоначалникот 
      Изготвувач-Одделение за финансии и буџет 
 
22. Решение за формирање на Комисија за изработка  
       на Програма за работа на Советот за 2016 година. 
       Предлагач-Претседателот на Советот 
 
23. Извештај за работа на Советот на општина Чашка  
       за 2015 година       
       Предлагач-Претседателот на Советот 
       Изготвувач-Одделение за правни работи 
 
24. Извештај за работа на Комуналниот инспектор на  
       општина Чашка за вторите 6 месеци од 2015г, 
       Предлагач и изготвувач -Комунален инспектор 
 
25. Усвојување на Извештај за работа на ЈПКД- 
       Тополка за 2015година. 
       Изготвувач и предлагач-Одговорно лице од  
       претпријатието 
 
26. Извештај за исправноста на водата за пиење во  
       нас.Чашка за 2015година 
      Изготвувач и предлагач-Одговорно лице од  
      претпријатието 
 
27. Програма за зимско одржување на улици и  
       патишта во општина Чашка за 2016г. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач-Одделение за урбанизам 
 
28. Програма за јавно осветлување во општина  
       Чашка за 2016г. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач-Одд.за комунални работи 
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29. Програма за работа на Советот на општина Чашка  
       за 2016 година 
      Предлагач-Комисија за изработка на Програмата 
      Изготвувач-Одделение за правни работи 
 
30. Програма за активностите на општина Чашка во  
       областа на спортот и здруженија на граѓани за   
       2016 година. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач-Одделение за јавни дејности и  
       локален економски развој 
 
31. Програма за активностите на општина Чашка во  
       областа на социјална зашита  за 2016 година. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач- Одделение за јавни дејности и  
       локален економски развој - 
 
32. Програма за активностите на општина Чашка во  
       областа на култура  за 2016 година. 
      Предлагач-Градоначалник 
      Изготвувач- Одделение за јавни дејности и  
      локален економски развој 
 
33. Програма за ЛЕР на општина Чашка за  
       2016година. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач- Одделение за јавни дејности и  
       локален економски развој 
 
34. Програма за одржување на јавна чистота на  
       територијата на општина Чашка  за 2016 година. 
       Предлагач-Градоначалник 
       Изготвувач-Одделение за комунални дејности 
 
35. Програма за уредување на градежно земјише и  
      заштита на животната средина на територијата на      
      општина Чашка   за 2016 година. 
      Предлагач-Градоначалник 
      Изготвувач-Одделение за урбанизам  
 
     Во текот на годината оваа Програма може да 
претрпи измена во зависност од  потребите на 
Советот на општина Чашка од донесување на нови 
акти. 
 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/11 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

ПроПроПроПрограма грама грама грама зазазаза    спроведување на општи мерки за спроведување на општи мерки за спроведување на општи мерки за спроведување на општи мерки за 
заштита назаштита назаштита назаштита на    населението од заразни болести за населението од заразни болести за населението од заразни болести за населението од заразни болести за 

2012012012015555 година година година година    
    

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 
спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести за 2015 година, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 
14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/16 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.05/02) и член 14 точка 9 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07), Советот на Општина Чашка,  на седницата 
оддржана на ден 14.11. .2014 година донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на програмата зза усвојување на програмата зза усвојување на програмата зза усвојување на програмата за спроведување на а спроведување на а спроведување на а спроведување на 

општи мерки за заштита на населението општи мерки за заштита на населението општи мерки за заштита на населението општи мерки за заштита на населението од од од од 
заразни болести за 201заразни болести за 201заразни болести за 201заразни болести за 2015555 година година година година    

    
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма    за 

спроведување на општи мерки за заштита на  
населението од заразни болести за 2015 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/15 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на РМ 
бр.05/02) и член 14 став 2 од Законот за заштита на 
населението од заразни болести (Службен весник на 
Република Македонија бр. 66/2004; 139/2008; и 
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99/2009), и член 14 точка 9 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07), Советот на Општина Чашка,  на седницата 
оддржана на 14.11.2014 година донесе: 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за спроведување на општи мерки за заштита наза спроведување на општи мерки за заштита наза спроведување на општи мерки за заштита наза спроведување на општи мерки за заштита на    
населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 201населението од заразни болести за 2015555 година година година година    

 
Според законот, заштитата на населението од 

заразни болести претставува организирана 
општествена активност со цел да се спречи појавата, 
да се намали, отстрани или искорени ширењето на 
заразните болести, кои се од посебно значачење за 
Република Македонија.  

Заради заштита од заразни болести се спроведува 
епидемиолошки надзор и се применуваат општи и 
посебни мерки, а по потреба се спроведуваат и 
вонредни мерки. 

Епидемиолошкиот надзор го организираат 
епидемиолошките служби при Институтот за јавно 
здравје и Регионалните центри за јавно здравје. 

Општите мерки за заштита од заразни болести ги 
програмираат и планираат општините а ги 
предлагаат Центрите за јавно здравје. 

Општи мерки за заштита на населението од 
заразни болести се: 

 
1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола на исправноста на водата и објектите 
за водоснабдување; 

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други 
услови во производството, подготвувањето, 
чувањето и прометот на храната; 

3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и 
течен отпад  на начин кој ќе оневозможи 
загадувањење на човековата околина (вода 
земјиште воздух); 

4. Вршење на превентивна дезинфекција, 
дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 
технички мерки во населените места и други 
јавни површини; 

5. Обезбедување на санитарно-технички и 
хигиенски услови во јавните објекти: училишни 
и предучилишни установи, објекти за исхрана, 
водоснабдување, други јавни установи, средства 
за јавен сообраќај, како и на јавни места; 

6. Обезбедување на хигиенски исправна вода вода 
во бањите, рекреативните базени, езера, и други 
рекреативни објекти и природни лекувалишта; 

7. Обезбедување на превентивно-промотивни 
активности за унапредување на здравјето на 
населението; 

 
Општите мерки ги организираат и следат единиците 
на локалната самоуправа и одредени правни лица, во 
соработка со центрите за јавно здравје. 
Посебни мерки за заштита на населението од 
заразни болести се:  

1. Откривање на извори на зараза (заболени или 
носители) и поставување на етиолошка 
дијагноза; 

2. Пријавување на заразните болести; 
3. Епидемиолошки истражувања; 
4. Изолација, здравствен надзор, карантин, 

превози, задолжително лекување;  
5. Имунизација и хемиопрофилакса;  
6. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;  
7. Спроведување на здравствени-хигиенски 

прегледи; 
8. Следење на интрахоспиталните инфекции и 

певземање мерки за нивна превентива; 
9. Здравствена едукација. 

 
Посебните мерки за заштита на населението од 

заразни болести ги планираат и извршуваат 
здравствените работници во референтни 
здравствени установи, според специфичната цел и 
мерки за кои се регистрирани. 

Во услови на епидемии и катастрофи од пошироки 
размери се спроведуваат и вонредни мерки за 
заштита на населението од заразни болести кои ги 
предлага Комисијата за заштита на населението од 
заразни болести при Владата на Република 
Македонија. 

Спроведувањето на мерките за заштита на 
населението од заразни болести и средствата за 
нивно спроведување имаат приоритет во однос на 
спроведувањето на останатите мерки за здравствена 
заштита. Со програмата за спроведување на општи 
мерки за заштита на населението од заразни болести 
се утврдуваат активностите, извршителите, роковите 
и изворите на финансиски средства за спроведување 
на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на 
заразните и другите заболувања на територијата на 
Општина Чашка. 

Општите мерки и активности ги организира и 
следи Општина Чашка, во соработка и стручен 
надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес. Заради 
заштита на населението од заразни болести во 
општина Чашка, во 2015 година, ке се спроведат 
следните мерки: 

 
1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола на исправноста на водата и објектите 
за водоснабдување;  

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други 
услови во производството, подготвувањето, 
чувањето и прометот на храната;  

3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и 
течен отпад  на начин кој ќе оневозможи 
загадувањење на човековата околина (вода 
земјиште воздух);  

4. Вршење на превентивна дезинфекција, 
дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 
технички мерки во населените места и други 
јавни површини;  
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5. Обезбедување на санитарно-технички и 
хигиенски услови во јавните објекти: училишни 
и предучилишни установи, објекти за исхрана, 
водоснабдување, други јавни установи, средства 
за јавен сообраќај, како и на јавни места;  

6. Обезбедување на хигиенски исправна вода во 
бањите, рекреативните базени, езера, и други 
рекреативни објекти и природни лекувалишта;  

7. Обезбедување на превентивно-промотивни 
активности за унапредување на здравјето на 
населението. 

 
1. 1. 1. 1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и Обезбедување на безбедна вода за пиење и Обезбедување на безбедна вода за пиење и Обезбедување на безбедна вода за пиење и 
контрола надконтрола надконтрола надконтрола над исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите 
за водоснабдување. за водоснабдување. за водоснабдување. за водоснабдување.     
    

Согласно Одлука на Советот на Општина Чашка 
водоснабдување на неколку населени места во 
општината врши ЈПКД Тополка од Чашка. 
Општина Чашка во 2015 година ќе продолжи да се 
грижи за континуирано снабдување на населението 
со доволни количини исправна вода за пиење. 

За да се обезбеди исправна вода за пиење за 
жителите, ќе се спроведат следните активности: 
- Редовна контрола на квалитетот на водата за 

пиење од водоснабдителните системи, 
природните чешми и бунари,  

По добивањето на месечен извештај за 
исправноста на водата за пиење општината односно 
ЈПКД Тополка ќе ги превземе сите потребни 
активности за обезбедување на исправна вода за 
граѓаните.  
- Редовно хлорирање на водата 
- Навремено отстранување на секој настанат 

дефект во водоводната и канализиционата 
мрежа; 

- Промотивни и други активности за рационално 
користење на водата за пиење; 

 
2.2.2.2. Обезбедување на Обезбедување на Обезбедување на Обезбедување на санитарносанитарносанитарносанитарно----хигиенски и други хигиенски и други хигиенски и други хигиенски и други 
услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, 
чувањето и прометот на храната; чувањето и прометот на храната; чувањето и прометот на храната; чувањето и прометот на храната;  

Во согласност со Законот за безбедност на храна, 
ЈЗУ Центар за јавно здравје ќе спроведува: 
- Консултантски услуги за воспоставување и 

примена на ХАСАП систем за контрола на 
безбедноста на храната во производството и 
промеетот; 

- Здравствени прегледи на вработените лица што 
работат со храна; 

- Лабораториски испитувања на суровини и готова 
храна; 

 
3333. Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и 
течен отпад  на начтечен отпад  на начтечен отпад  на начтечен отпад  на начин кој ќе оневозможи ин кој ќе оневозможи ин кој ќе оневозможи ин кој ќе оневозможи 
загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода 
земјиште воздух); земјиште воздух); земјиште воздух); земјиште воздух);     

Според одлука на Општина Чашка, 
организирањето, отстранувањето на цврст отпад и 
отпадни води го врши ЈПКД Тополка од Чашка. 
- ЈПКД Топлка има склучено договори за собирање на 
цврст и друг бесопасен смет со домаќинствата, и 
останатите вршители на дејност, во неколку 
населени места и контуинирано ќе продолжи да 
вклучува нови корисници на оваа услуга, со цел 
вклучување на сите населени места во 
организираното собирање, транспортирање, и 
депонирање на смет, со што ќе се обезбеди здрава и 
чиста животна средина за сите граѓани на општина 
Чашка.  

Во договорот многу добро се прецизирани 
обврските на корисникот и давателот на услугата 
како што се: 
-   Фрлањето смет само во контејнерите и местата за 
таа намена;  
- Редовно собирање, празнење на контејнерите, 
транспортирање и    депонирање на сметот; 
Други активности: 
-    Собирање на дивите депонии и транспортирање 
на собрениот смет во депонијата Глиниште во 
Чашка;  
-  Редовно ќе се оддржуваат постоечките а по 
потреба ке се направат и нови канали, за 
атмосферски води со цел да се оневозможи 
загадување на воздухот, водата, и опчвата. 
  
4. 4. 4. 4. Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, 
дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 
технички мерки во населтехнички мерки во населтехнички мерки во населтехнички мерки во населените места и други јавни ените места и други јавни ените места и други јавни ените места и други јавни 
површини;     површини;     површини;     површини;         

Законот за Заштита на населението од заразни 
болести налага превентивна дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација во здравствени, 
училишни, предучилишни, социјални установи, 
објекти за производство и промет на храна, зелени 
пазари, автобуски стојалишта, канализации, депонии 
и друго. 

Спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација во јавните установи и објекти ќе се 
врши врз основа на барање или склучени договори 
помеѓу ЈЗУ ЦЈЗ велес, или други даватели на вакви 
услуги и корисниците на услугите. 

Превентивна Дезинфекција ќе се врши во сите 
основни и подрачни училишта во периодот пред 
почетокот на учебната година и пред почетокот на 
второто полугодие. 

Дезинсекција ќе се брши на целата територија на 
општината, со претходно мапирање на локациите и 
населените места каде присутството на комарците е 
поголемо, населените места низ кои течат реки, 
притоките, оризниците, депоните и сл. 
Дератизација ќе се врши во канализационата мрежа 
(во шахтите), јавни објекти и јавни површини.  

 
5. 5. 5. 5. Обезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарно----технички и технички и технички и технички и 
хигиенски услови во јавните објекти: училишни и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и хигиенски услови во јавните објекти: училишни и 
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предучилишни установи, објекти за исхрана, предучилишни установи, објекти за исхрана, предучилишни установи, објекти за исхрана, предучилишни установи, објекти за исхрана, 
водоснабдување, други јавни установи, средства водоснабдување, други јавни установи, средства водоснабдување, други јавни установи, средства водоснабдување, други јавни установи, средства 
за јавен сообраќај, како и на јавни места; за јавен сообраќај, како и на јавни места; за јавен сообраќај, како и на јавни места; за јавен сообраќај, како и на јавни места;     

Децата и учениците се најнезаштитената 
категорија на население. За заштита на нивниот 
интегритет, и нивна заштита од заразни болести 
како што се заразна жолтица и други цревни 
заболувања, во 2015 година  ќе се продолжат 
редовните посети на училишните установи од страна 
на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите 
од Центарот за јавно здравје. 
Врз основа на направените контроли на терен, 
училиштата ќе добиваат извештај за стекнатата 
состојбата, со предлог мерки за подобрување. 
  
6. 6. 6. 6. Обезбедување на хигиенски исправна вода воОбезбедување на хигиенски исправна вода воОбезбедување на хигиенски исправна вода воОбезбедување на хигиенски исправна вода вода да да да 
во бањите, рекреативните базени, езера, и други во бањите, рекреативните базени, езера, и други во бањите, рекреативните базени, езера, и други во бањите, рекреативните базени, езера, и други 
рекреативни објекти и природни лекувалишта   рекреативни објекти и природни лекувалишта   рекреативни објекти и природни лекувалишта   рекреативни објекти и природни лекувалишта    

Следење на исправноста на водата на реките 
Бабуна и Тополка како поголеми реки на 
територијата на Општина Чашка кои од страна на 
населението се користат за рекреативно капење. 
ЈЗУ Центар за јавно здравје прави аналиа на водата 
од реките Бабуна и Тополка, во долниот тек, пред 
вливот во реката Вардар. Доколку се констатира 
дека водата од реките е загадена, ќе се извести 
населението за да не се користат реките за 
рекреативно капење, и ќе се превземаат мерки за 
решавање на проблемот со загаденоста на реките. 
 
8888. Обезбедување на превентивноОбезбедување на превентивноОбезбедување на превентивноОбезбедување на превентивно----промотивни промотивни промотивни промотивни 
активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на 
населението.населението.населението.населението.    
- Советување на населението како да се заштитат 

од заразни болест и советување на лицата 
заболени од заразни болести.  

- Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат 
и типизирани предавања на учениците од 
основните училишта. 

-  Следење на исправноста на водата за пиење од 
водоснабдителните системи со вршење на 
хемиски и бактероллошки анализи од страна на 
ЦЈЗ Велес. 

 
 Програмата ќе се финансира со средства од 
Буџетот на Оптина Чашка. 
 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/14 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За За За За објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на 
Програма Програма Програма Програма зазазаза  зимско одржување на јавните   зимско одржување на јавните   зимско одржување на јавните   зимско одржување на јавните 

патишта и улици за сезоната 2014патишта и улици за сезоната 2014патишта и улици за сезоната 2014патишта и улици за сезоната 2014----2015201520152015    годинагодинагодинагодина    
    

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 
зимско одржување на јавните патишта и улици за 
сезоната 2014-2015 година, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014 година.    
 
Бр. 08- 1581/19 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 

 
Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02),  
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014година  донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма зазазаза    зимско одржување зимско одржување зимско одржување зимско одржување 

на јавните патишта и улици за сезоната 2014на јавните патишта и улици за сезоната 2014на јавните патишта и улици за сезоната 2014на јавните патишта и улици за сезоната 2014----2015201520152015    
годинагодинагодинагодина    

 
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    програма за 

зимско одржување на јавните патишта и улици 
за сезоната 2014-2015 година 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/18 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Согласно член 22 став 1, точка 4 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.05/02, врз основа на член 56, 58 и 60 од Законот за 
јавни патишта (Службен весник на РМ бр. 84/08, 
52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 
42/14), член 15 од Законот за безбедност на 
сообраќајот и патиштата (Службен весник на РМ бр. 
54/07, 86/08, 98/08, 64/09, 161/09, 36/11 и 51/11, 114/12, 
27/14), член 34 точка 1, став 2 од Законот за заштита и 
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спасување (Службен весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 41/14) и член 14 точка 4 од 
Статутот на Општина Чашка („Службен гласник на 
општина Чашка бр.8/07),  Советот на Општина Чашка 
на  седницата оддржана на ден 14.11.2014 донесе:  
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за зимско одза зимско одза зимско одза зимско оддржување на јавните патишта и држување на јавните патишта и држување на јавните патишта и држување на јавните патишта и 

улици за 2015 годинаулици за 2015 годинаулици за 2015 годинаулици за 2015 година    
    

Со оваа Програма се утврдуваат работите за 
зимско оддржување на Јавните патишта на 
подрачјето на Општина Чашка за 2015 година, како и 
работите за оддржување на комуналните објекти, 
тротоарите, Патеките и други јавни површини. 

Јавни патишта на подрачјето на Општина Чашка се 
регионалните, локалните патишта и улици. 

За регионалните патишта надлежна е Агенцијата 
за државни патишта која преку ЈП Македонија пат 
врши зимско оддрчување на истите, додека за 
локалните патишта и улици надлежна е Општина 
Чашка. 

 
1. Работи за зимско оддрРаботи за зимско оддрРаботи за зимско оддрРаботи за зимско оддржжжжување на јавните ување на јавните ување на јавните ување на јавните 

патишпатишпатишпатиштттта се:а се:а се:а се: 
    
- Чистење на снег и мраз од коловозот, комуналните 
објекти, тротоарите, патеките и и други јавни 
површини; 
- Посипување на коловозот со сол или аброзивни 
средства во осојничавите места, мостовите и 
делниците со поголеми наклони на патот, како и на 
други места во случај на појава на мраз на коловозот; 

Работите на расчистување на јавните патишта и 
улици се изведуваат на начин кој обезбедува 
постојана проодност. 

Ако поради снег, голомразица или други причини 
сообраќајот на јавниот пат или улица е отежнат или 
безбедноста на сообраќајот е значително загрозена, 
надлежниот општински орган ќе превземе итни 
мерки за отстранување на пречките, а ако не е во 
состојба да ги отстрани пречките ќе го запре целиот 
сообраќај или само за одделни видови на возила по 
претходно прибавена согласност од Министерството 
за транспорт и врски, односно надлежниот орган во 
општината. 

Во случај кога прекинот на сообраќајот трае 
подолго од два часа надлежниот орган на општината 
ќе ја извести јавноста преку средствата за 
информирање, или на друг можен начин. 

Надлежниот орган на општината со сообраќајни 
знаци и на друг погоден начин известува, во сите 
случаи кога постојат околности кои можат да го 
загрозат безбедносното одвивање на сообраќајот. 

Во случај на прекин на сообраќајот на јавен пат 
поради вонредни состојби-природни непогоди 
(снежни намети, одрони од поголем ообем или други 
причини) надлежниот орган на општината ќе 
постапи врз основа на план за заштита и спасување 

за одстранување на последиците од вонредни 
состојби-природни непогоди што го донесува советот 
на општината. 
 
2. 2. 2. 2. Во зимско оддржување на локалние патишта и Во зимско оддржување на локалние патишта и Во зимско оддржување на локалние патишта и Во зимско оддржување на локалние патишта и 
улици ќе учествувааулици ќе учествувааулици ќе учествувааулици ќе учествуваатттт надлежни надлежни надлежни надлежнитттте општински е општински е општински е општински 
органи со следните обврски:органи со следните обврски:органи со следните обврски:органи со следните обврски:    
 
аааа)  )  )  )  Совет на Општина ЧашкаСовет на Општина ЧашкаСовет на Општина ЧашкаСовет на Општина Чашка    
-  Донесува Програма за зимско оддржување на 
локалните патишта на територијата на Општина 
Чашка, 
- Донесува Оперативен План за зимско оддржување 
на локалните патишта на територијата на Општина 
Чашка, 
    
б) Градоначалник на Општина Чашкб) Градоначалник на Општина Чашкб) Градоначалник на Општина Чашкб) Градоначалник на Општина Чашкаааа    
- Го следи остварувањето на акциите за чистење на 
локални патишта, улиците и други инфраструктурни 
објекти во случај на настанување на природни 
непогоди или епидемии, епизоотии, епифитоти и 
други несреќи на подрачјето на единицата на 
локалната самоуправа; 
 
вввв)  )  )  )  Одделение за урбанизам, комунални дејности, Одделение за урбанизам, комунални дејности, Одделение за урбанизам, комунални дејности, Одделение за урбанизам, комунални дејности, 
сообраќај и заштита на животната срединасообраќај и заштита на животната срединасообраќај и заштита на животната срединасообраќај и заштита на животната средина::::    
- Го организира чистењето на снегот и мразот од 
коловозот на локалните патишта и улици, 
комуналните објекти, тротоарите, патеките, како и 
посипување на коловозот со сол и абразивни 
средства,   
- Повремено, делумно или во целост го запира 
сообраќајот и утврдува по кој друг пат и под кои 
услови ќе се одвива сообраќајот кога работите не 
можат да се изведат под сообраќај, 
- Во рок од 48 часа пред запирањето на сообраќајот 
ги известува корисниците на локалниот пат и улица 
преку средствата за јавно информирање, или на друг 
можен начин; 
- Презема итни мерки за отстранување на пречките 
при отежнато одвивање на сообраќајот, значителна 
загрозеност на безбедноста на сообраќајот или го 
запира сообраќајот на одредени делници или во 
целина по предходно прибавување на согласност од 
надлежниот државен или општински орган; 
- Ја известува јавноста преку средствата за јавно 
информирање за прекин подолг од два часа; 
- Постапува согласно План за заштита и спасување 
од вонредни состојби-природни непогоди, во случај 
на пречки во сообраќајот поради вонредни состојби-
природни непогоди. 
 
гггг) ) ) ) Одделение за инспекциски надзорОдделение за инспекциски надзорОдделение за инспекциски надзорОдделение за инспекциски надзор----Инспекторат Инспекторат Инспекторат Инспекторат 
преку Комуналниот инспектор:преку Комуналниот инспектор:преку Комуналниот инспектор:преку Комуналниот инспектор:    
- Врши надзор и контрола  на чистењето на јавно-
прометните површини во зимскиот период. 
 
дддд)  )  )  )  Инспектор за сообраќај и патишта:Инспектор за сообраќај и патишта:Инспектор за сообраќај и патишта:Инспектор за сообраќај и патишта:    
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      - Врши надзор и контрола над целокупната 
состојба на локалните патишта и улици. 
 
ѓѓѓѓ)  )  )  )  Локален совет за превенција:Локален совет за превенција:Локален совет за превенција:Локален совет за превенција:    
      - Врши масовна едукација за мерките и 
активностите за унапредување на сообраќајната 
превентива и безбедноста во патниот сообраќај. 
 
ееее) ) ) ) Општински штаб за заштита и спасување:Општински штаб за заштита и спасување:Општински штаб за заштита и спасување:Општински штаб за заштита и спасување: 
 - Зема активно учество во изготвувањето на 
Програмата, следење на нејзиното спроведување и 
на севкупната состојба во зимскиот период заради 
благовремено превземање на превентивни мерки за 
заштита и спасување, како и конкретни активности 
за соодветната дообука на екипите (лицата) од 
населените места кои ќе вршат посипување на сол и 
чистење.  
 
3. 3. 3. 3. Во чистењеВо чистењеВо чистењеВо чистењетттто на локалнитео на локалнитео на локалнитео на локалните патишта и улици ќе  патишта и улици ќе  патишта и улици ќе  патишта и улици ќе 
учествуваат и други органи, институциучествуваат и други органи, институциучествуваат и други органи, институциучествуваат и други органи, институциииии и  и  и  и 
претпријапретпријапретпријапретпријаттттија со следние задачи:ија со следние задачи:ија со следние задачи:ија со следние задачи:    
 
аааа)  )  )  )  Републички сообраќаен инспектор:Републички сообраќаен инспектор:Републички сообраќаен инспектор:Републички сообраќаен инспектор:    
      - Надзор и контрола над мерките и активностите 
за безбедноста на сообраќајот на патиштата. 
бббб)  Центар за управување со)  Центар за управување со)  Центар за управување со)  Центар за управување со кризи: кризи: кризи: кризи:    
      -  Се вклучува во извршувањето на програмата во 
делот на информативниот систем за зимско 
оддржување со помош на својата развиена 
радиостанична мрежа на подрачјето на општината. 
в)  Сообраќајна полиција:в)  Сообраќајна полиција:в)  Сообраќајна полиција:в)  Сообраќајна полиција:    
 -   Покрај извршување на работите од својата 
надлежност, таа е еден од првите извори на 
информации од теренот за состојбата на патиштата. 
гггг)  )  )  )  Јавното претпријатие за оддржување на Јавното претпријатие за оддржување на Јавното претпријатие за оддржување на Јавното претпријатие за оддржување на 
патиштата Македонија патпатиштата Македонија патпатиштата Македонија патпатиштата Македонија пат----Скопје Подружница Скопје Подружница Скопје Подружница Скопје Подружница 
Велес:Велес:Велес:Велес:    
 -   Од програмата на Македонија пат-подружница 
Велес за зимско оддржување на магистралните и 
регионалните патишта за сезоната 2015 година. 
 
Подружница ВелесПодружница ВелесПодружница ВелесПодружница Велес    
Надлежни лица за зимско Чистење за 2015 година. 
 

 Телефон 

Р.бр 

Име и презиме 
на одговорното 

лице во 
Македонија пат 

Службен Домашен Мобилен 

1 Томе Јаневски 
043 / 232 - 
959 

043 / 230 - 
238 

075 / 479 - 
072 

2 Центар  
043 / 233 - 
055 

  

3 Директор 
043 / 233 - 
154 

  

4 Тех.Директор 
043 / 232 - 
959 

  

5 Факс 
043 / 232 - 
617 

  

 
 
Распределба на патни делници по приоритет и Распределба на патни делници по приоритет и Распределба на патни делници по приоритет и Распределба на патни делници по приоритет и 
должинадолжинадолжинадолжина    

    

ПриоритетиПриоритетиПриоритетиПриоритети    

IIII    IIIIIIII    IIIIIIIIIIII    IVIVIVIV    

VVVV----VIVIVIVI    
Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    

Пат Пат Пат Пат 
бр.бр.бр.бр.    

Опис на Опис на Опис на Опис на 
делница на делница на делница на делница на 

магмагмагмагистрален истрален истрален истрален 
и регионален и регионален и регионален и регионален 

патпатпатпат    кмкмкмкм    кмкмкмкм    кмкмкмкм    кмкмкмкм    кмкмкмкм    

1 М-5 
Велес кон 
штип 

9,0     

2 Р-103 

Клучка 
Сопот-
ез.Младост 
сл.Приклуч 
кула 

 4,0    

3 Р-103 
Велес-
Градско 

 26,0    

4 Р-103 
Ез.Младост-
Велес 

  9,1   

5 Р-514 
Стари Град-
Богомила 

  26,0   

6 Р-515 
Долги рид-
Чашка-
Дреново 

  20,5   

7 Р-526 
Велес-Извор-
Јасеново 

  37,7   

8 Р-526 
Јасеново-
Степанци 

   20,2  

9 
К1-
514 

Ореше-
манастир 
Св.Ѓорѓија 

   3,5  

Бкупно 9,0 30,0 93,3 23,7 132,3 

 
Јавното претпријатие за оддржување напатишта 
Македонија пат согласно Програмата за зимско 
оддржување на магистралните и регионалните 
патишта има обврска според приоритет за редовно 
оддржување на автопатот и останатите 
горенаведени патишта. 
ЈП ја извршува Програмата на Општина Чашка во 
целост во делот на улиците кои се дел од 
регионалните патишта и тоа: 
 
Р.бр. Улици-дел од регионален пат  Должина во км 

1 Илинденска-нас.Чашка 0,530 км 

2 Главната улица во с.Лисиче 0,480 км 

3 Главната улица во с.Извор 0,550 км 

4 Главната улица во с.Теово 0,380 км 

5 Главната улица во с.Согле 0,320 км 

6 Главната улица во с.Богомила 1,120 км 

Вкупно 3,610 км 

 
 
Локални патишта на територијата на општина Локални патишта на територијата на општина Локални патишта на територијата на општина Локални патишта на територијата на општина 
чашка:чашка:чашка:чашка:    
 

Ширина наШирина наШирина наШирина на    Вид на коловозВид на коловозВид на коловозВид на коловоз    

Р
.б

р
.

Р
.б

р
.

Р
.б

р
.

Р
.б

р
.     

Локален Локален Локален Локален 
патпатпатпат    

В
к

у
п

н
а 

д
о

л
ж

и
н

а 
(к

м
)

В
к

у
п

н
а 

д
о

л
ж

и
н

а 
(к

м
)

В
к

у
п

н
а 

д
о

л
ж

и
н

а 
(к

м
)

В
к

у
п

н
а 

д
о

л
ж

и
н

а 
(к

м
)     

П
л

а
н

у
м

 (м
)

П
л

а
н

у
м

 (м
)

П
л

а
н

у
м

 (м
)

П
л

а
н

у
м

 (м
)     

К
о

л
о

в
о

з 
(м

)
К

о
л

о
в

о
з 

(м
)

К
о

л
о

в
о

з 
(м

)
К

о
л

о
в

о
з 

(м
)     

Н
еп

р
о

б
и

ен
 (к

м
)

Н
еп

р
о

б
и

ен
 (к

м
)

Н
еп

р
о

б
и

ен
 (к

м
)

Н
еп

р
о

б
и

ен
 (к

м
)     

З
ем

је
н

 
З

ем
је

н
 

З
ем

је
н

 
З

ем
је

н
 (к

м
)

(к
м

)
(к

м
)

(к
м

)     

Т
ам

п
о

н
и

р
ан

 (к
м

)
Т

ам
п

о
н

и
р

ан
 (к

м
)

Т
ам

п
о

н
и

р
ан

 (к
м

)
Т

ам
п

о
н

и
р

ан
 (к

м
)     

А
сф

ал
т 

(к
м

)
А

сф
ал

т 
(к

м
)

А
сф

ал
т 

(к
м

)
А

сф
ал

т 
(к

м
)     

1 
Р-515-с. 
Чашка 

  1,60 3,00 3,00 - 1,60 - - 

2 
Р-515-
Бањица 

  
7,00 

5,00 4,00 - - 7,00 - 

3 
Р-526-
Бусилци 

  1,20 3,00 3,00 - 1,20 - - 

4 
Р-526-
Војница 

 7,10 4,00 3,00 - 4,00 - 3,10 
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5 
Р-515-
Голозин
ци 

 0,50 3,00 3,00 - 0,50 - - 

6 
Р-515-Г. 
Врановц
и 

 4,90 5,00 3,00 - - - 4,90 

7 
Р-515-
Еловец 

  
0,60 

5,00 3,00 - - - 0,60 

8 
Војница-
Крајниц
и 

  
5,00 

3,00 2,00 - 5,00 - - 

9 
Р-515-
Крива 
Круша 

  
9,00 

3,00 2,00 

1,
2
0
0 

7,00 
2,00
0 

- 

10 
Р-526-
Мелниц
а 

  
4,40 

5,00 3,00 - - - 4,40 

11 
Р-515-
Ново 
Село 

  
3,20 

3,00 2,00 

1,
0
0
0 

3,20 - - 

12 
Р-515-
Отишти
но 

  
3,00 

5,00 4,00 - - 
3,00
0 

- 

13 
Р-515-
Раковец 

  
2,00 

3,00 2,00 

1,
0
0
0 

1,00 - - 

14 
Долно-
гор.Јабо
лчиште 

  
2,00
0 

4,00 3,00 - -  2,00 

15 

Дреново
-
Д.Јаболч
иште 

  
8,00 

4,00 3,00 - - - 8,00 

16 
Р-514-
Бистриц
а 

  
3,00 

4,00 3,00 - - - 3,00 

17 
Р-514-
Габровн
ик 

  
5,60 

3,00 2,00 - 5,60 - - 

18 

Богомил
а 
капинов
о 

  
3,50 

3,00 2,00 - 3,50 - - 

19 
Р-514-
Мокрен
и 

  
9,00 

3,00 2,00 - 9,00 - - 

20 

Богомил
а-
Нежило
во 

  
7,90 

5,00 4,00 - - - 7,90 

21 
Р-514-
Ораов 
Дол 

  1,90 3,00 2,00 - 1,90 - - 

22 
Богомил
а Ореше 

  
3,00 

3,00 3,00 - - - 3,00 

23 

Богомил
а-
Папради
ште 

  
3,20 

3,00 3,00 - - - 3,20 

24 
Р-514-
Плевење 

  
3,80 

3,00 2,00 

3,
8
0
0 

- - - 

25 
Р-514-
Црешне
во 

  
3,30 

3,00 2,00 - 3,30 - - 

26 
Р-526-
Владило
вци 

  
2,50 

4,00 4,00 - - - 2,50 

27 
Р-526-Д. 
Врановц
и 

  
3,00 

3,00 2,00 
3,
0
0

- - - 

0 

28 
Р-526-
Крнино 

  
4,20 

3,00 2,00 

4,
2
0
0 

- - - 

29 
Р-514-
Мартолц
и 

  1,50 3,00 3,00 - - - 1,50 

30 
Р-514-
Оморан
и 

  1,20 4,00 3,00 - - - 1,20 

31 
Р-526-
Поменов
о 

  1,50 3,00 2,00 - 1,50 - - 

32 

Владило
вци-
Попадиј
а 

  
2,20 

3,00 2,00 - 2,20 - - 

33 
Р-526-
Смиловц
и 

  
2,50 

3,00 2,00 - 2,50 - - 

34 
Р-526-
Стари 
Град 

  
2,80 

4,00 3,00 - - - 2,80 

35 
Р-526-
Степанц
и 

  
0,80 

3,00 2,00 - 0,80 - - 

36 
Р-526-
Јасеново 

  
0,80 

5,00 4,00 - - - 0,80 

 Вкупно 
126,126,126,126,
700700700700    

  

1111
4,4,4,4,
2222
0000
0000    

55553333,8,8,8,8    11112222,0,0,0,0    44448,98,98,98,9    

 
 
Д) ЈПКД ТОПОЛКАД) ЈПКД ТОПОЛКАД) ЈПКД ТОПОЛКАД) ЈПКД ТОПОЛКА----ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА---- со својата 
механизација ќе биде  ангажирана согласно со 
Програмата за одржување и чистење на локалните  
патишта и улици за чистење на следните улици во 
населба чашка: 
    
Р.бр. Улици во населба Чашка Должина во км 

1 Плоштадот  1200 м2 

2 ул.Тодор Јанев 0,420 км 

3 Ул.8-ми Септември 0,360 км 

4 Ул.Гоце делчев 0,630 км 

5 Ул.Кооле Неделковски 0,670 км 

6 Ул.Коста кирков 0,540 км 

7 Ул.Ацо Шопов 0,310 км 

8 Ул.Коста Рацин 0,680 км 

Вкупно 3,610 км 

 
ЈПКД Тополка ке чисти улици и по други населени 
места каде што има вработени лица како што се 
населените места Извор, Богомила, Оморани и Теово.  
  

Текефон за контакт 

Р.бр. 

Име и презиме 
на 
одговорните 
лица во ЈПКД 
Тополка 

Службен Сл.мобилен Мобилен 

1 
Ѓоре 
Здравевски 

043/241-
177 

076/462-231 
070/315-
840 

 
За чистење на локалните патишта ќе бидат 
ангажирани правни лица избрани по пат на јавна 
набавка врз основа на Спецификација за набавка на 
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работи-чистење на снег од коловозите на локалните 
патишта во Општина Чашка за 2015 год. 
 
4.4.4.4. Во зимскоо оддржување на локалните Во зимскоо оддржување на локалните Во зимскоо оддржување на локалните Во зимскоо оддржување на локалните 

патишта, улици и други комунални објекти ке патишта, улици и други комунални објекти ке патишта, улици и други комунални објекти ке патишта, улици и други комунални објекти ке 
бидат вклучени и:  бидат вклучени и:  бидат вклучени и:  бидат вклучени и:      

 
аааа))))    АД ЕСМАД ЕСМАД ЕСМАД ЕСМ----ЕВН ЕВН ЕВН ЕВН –––– Скопје Подружница  Скопје Подружница  Скопје Подружница  Скопје Подружница 
Електродистрибуција Велес:Електродистрибуција Велес:Електродистрибуција Велес:Електродистрибуција Велес:    
      -  Ги презема потребните мерки за чистење на 
снегот од надворешните електро инсталации, 
приодите и непосредната околина околу 
трафостаниците и другите уреди. 
    
вввв)  )  )  )  Превозниците во јавниот превоз:Превозниците во јавниот превоз:Превозниците во јавниот превоз:Превозниците во јавниот превоз:    
            - Преземат потребни мерки за отстранување на 
снегот и мразот од автобуските стојалишта и 
нивното оспособување за нивно користење. 
 
гггг)   )   )   )   Граѓаните Граѓаните Граѓаните Граѓаните ::::    
      -  Го чистат снегот и мразот од тротоарите, 
патеките и приодите пред своите индивидуални 
куќи, покривите и тарасите водејќи сметка за 
безбедноста на минувачите, а исчистениот собран 
снег да не биде пречка за пешачите  и нормалното 
одвивање на сообраќајот. 
 
дддд))))    Сопствениците и корисниците на деловни Сопствениците и корисниците на деловни Сопствениците и корисниците на деловни Сопствениците и корисниците на деловни 
објекти и дуќани:објекти и дуќани:објекти и дуќани:објекти и дуќани:    
  -   Го чистат снегот и голомразицата од тротоарите, 
патеките и приодите пред своите деловни објекти и 
дуќани, пи тоа водејќи сметка за безбедноста на 
минувачите а исчистениот собран снег да не биде 
пречка за пешачите  и нормалното одвивање на 
сообраќајот. 
 
ѓ)   Други учесници:ѓ)   Други учесници:ѓ)   Други учесници:ѓ)   Други учесници:    
-    Месните заедници, учениците, студентите, како и 
сите останати, во услови на прогласена вонредна 
состојба дејствуваат според Посебниот план за 
отстранување на последиците од природни 
непогоди. 
 
е)   е)   е)   е)   Месните заедници во општината:Месните заедници во општината:Месните заедници во општината:Месните заедници во општината:    
-   Се должни да преземаат одговорност во смисла: да 
го известат надлежниот орган и граѓаните за 
настанатата состојба, потребата и начинот на 
отстранување на снежните наноси при тоа да ги 
активират граѓаните од таа месна заеддница за да 
можат во договор со Општина Чашка – одделение за 
урбанизам, комунални дејности, сообраќај и заштита 
на животната средина да превземат конкретни 
работни задолженија и обврски за чистење на снег 
од патната мрежа, заради што по одделни месни 
заедници може да подигнат, складират, чуват и 
наменски да користат индустриска сол, со можност 
од задолжително учество со сопствена механизација 
и екипи во чистењето и посипувањето сол. 
 

жжжж)  )  )  )  Сите учесници во извршувањето на доверените 
работи од зимското одржување на јавната патна 
мрежа се должни до надлежниот општински орган 
да достават оперативна Програма за својата 
подготвеност и опременост со механизација и 
извршители. 
 
5.5.5.5. Финансирање на програматаФинансирање на програматаФинансирање на програматаФинансирање на програмата    
 
Средствата за финансирање на програмата се 
предвидени во Програмата за уредување на 
градежно земјиште. 
 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/17 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
За објавување на ЗаклЗа објавување на ЗаклЗа објавување на ЗаклЗа објавување на Заклучок за усвојување на учок за усвојување на учок за усвојување на учок за усвојување на 

Програма Програма Програма Програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    
областаобластаобластаобласта    нананана    социјалнатасоцијалнатасоцијалнатасоцијалната    зазазазашшшштитатитатитатита        зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина    

 
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за     

активностите на Општина Чашка во областа на 
социјалната заштита  за 2015 година, што Советот на 
општина Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014 
година. 

 
Бр. 08- 1581/22 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на за усвојување на за усвојување на за усвојување на зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    

Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    областаобластаобластаобласта    нананана    социјалнатасоцијалнатасоцијалнатасоцијалната    зазазазашшшштитатитатитатита        зазазаза 2015  2015  2015  2015 
годинагодинагодинагодина 
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1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    програма за 
активностите на Општина Чашка во областа на 
социјалната  заштита за 2015 година.  

    
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/21 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Законот за 
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 
05/2002) и член 11 од Законот за социјалната заштита 
("Службен весник на РМ" бр. 148/13, 38/14, 44/14, 
116/14) член 14 точка 7 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07). Советот на Општина Чашка на седницата 
оддржана на ден 14.11.2015 година донесе: 
  

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за активностите на Општина Чашка во областаза активностите на Општина Чашка во областаза активностите на Општина Чашка во областаза активностите на Општина Чашка во областа    

на социјалната заштита во 201на социјалната заштита во 201на социјалната заштита во 201на социјалната заштита во 2015 5 5 5 годинагодинагодинагодина    
 
I.I.I.I. ЦЦЦЦЕЛИЕЛИЕЛИЕЛИ    
 
Основни цели на оваа програма се: 
 
- Обезбедување активен однос на Советот на 

Општина Чашка кон задоволување на потребите 
и интересите на граѓаните во областа на 
социјалната заштита; 

- Изнаоѓање форми за згрижување на социјално 
ранливи групи; 

- Изнаоѓање форми за социјализација на 
маргинализираните групи; 

- Подобрување на стандардот на граѓаните; 
- Создавање на услови за поквалитетни услуги на 

децата и младите во локалната заедница; 
 
II.II.II.II. АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ    
 
- Помош на социјално загрозените семејства; 
- Помош на социјално маргинализираните групи; 
- Создавање на услови за згрижување на 

запуштени деца и сиромашни семејства; 
- Помош за семејства погодени од несреќа; 
- Промовирање на родовата еднаквост; 
- Реализација на активности по стратешки 

документи. 
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ПРЕДВИДЕНИ СРЕДСТВА 
 

Р.бр. Социјална подршка Рок Носител 
Општина 
Чашка 

Други извори и 
донации 

Вкупно 

1. 
Набавка на социјални пакети 
 

по потреба Општина Чашка 50 000 ден.  50 000 ден. 

2. 

Новогодишни подароци за деца 
без родители, деца со еден 
родител и деца со посебни 
потреби 
 

Декември Општина Чашка 20 000 ден.  20 000 ден. 

3. 

Подобрување на пристапноста до 
јавните институции и јавните 
објекти во општина чашка 
(учество за реализација на 
пројекти за изградба на 
пристапни рампи и лифтови) 

Во текот на 
годината 

Општина Чашка 50 000 ден. 

Национални и 
меѓународни фондови 
со кофинансирање на 
општината 

50 000 ден. 

4. 
Поддршка на стари изнемоштени 
лица 
 

Во текот на 
годината 

Општина Чашка 10 000 ден.  10 000 ден. 

5. 
 

Учество за реализација на 
пројекти и активности 
предвидени во "Стратегијата за 
социјално вклучување, социјална 
заштита и намалување на 
сиромаштијата" 

 
Во текот на 
годината 

 
 
 

Општина Чашка 30 000 ден. 

Национални и 
меѓународни фондови 
со кофинансирање на 
општината 

30 000 ден. 

6. 

Поддршка на проекти и 
активности на здруженија на 
граѓани од областа на 
социјалната заштита 
 

 Општина Чашка 30 000 ден.  30 000 ден. 

7. 

Учество во партнерски пројекти 
во областа на социјалната 
заштита со општините од 
вардарски плански регион 

 

Општина Чашка, 
општините од 

вардарски плански 
регион 

50 000 ден.  30 000 ден 

Вкупно 500 000 ден.  
 
220 000 ден. 
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III.III.III.III. ФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕ    
 

Активностите од областа на социјалната заштита 
утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од 
средствата на Буџетот на Општина Чашка за 2015 
година. 

При реализација на Програмата, советот на 
Општина Чашка ќе ги поддржува институциите и 
здруженијата на граѓани при реализирање на 
пројекти од областа на социјалната заштита за 
обезбедување на средства и друг вид помош од 
Министерствата, Трговските друштва, фондации, 
јавните претпријатија и другите физички и правни 
лица. 
 
IV.IV.IV.IV. РРРРАСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ АСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ АСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ АСПОРЕДУВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ 

СРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВАСРЕДСТВА    
 
Активностите предвидени со оваа Програма се 
финансираат со посебна ставка во Буџетот на 
Општина Чашка. 
 
 
VVVV. . . . АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ АКТИВНОСТИ ПОДДРЖУВАНИ СО ДРУГИ     
                    ФОРМИ ФОРМИ ФОРМИ ФОРМИ     
 
Општина Чашка ќе ги поддржува сите здруженија на 
граѓани чија основна цел е социјализација, едукација 
и инклузија, стари и изнемоштени лица, 
маргинализирани групи и зависници за отварање на 
дневни центри за згрижување и социјализација и ке 
вложи напори за да обезбеди соодветен простор за 
нивно делување. 
 
VI.VI.VI.VI. ДРУГИ ФОРМИ И АДРУГИ ФОРМИ И АДРУГИ ФОРМИ И АДРУГИ ФОРМИ И АКТИВНОСТИКТИВНОСТИКТИВНОСТИКТИВНОСТИ    
 
Други форми на активности со кои согласно 
можностите ќе помогне Општина Чашка се: 
- Обезбедување на помош во кадри, простори и 

опрема со која располага општината; 
- Организирање на средби за соработка на 

претставници на општината со потенцијални 
донатори за финансирање на пројекти од 
областа на социјалната заштита; 

-      Соработка со други надлежни институции (МТСП, 
Црвен Крст, Завод за здраствена заштита, 
Здравен дом Велес и др.) 

 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/20 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 
Програма Програма Програма Програма зазазаза    дезинфекција, дезинсекција и дезинфекција, дезинсекција и дезинфекција, дезинсекција и дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и мерки за заштита на животни во дератизација и мерки за заштита на животни во дератизација и мерки за заштита на животни во дератизација и мерки за заштита на животни во 
општина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 година    

    
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за     

дезинфекција, дезинсекција и дератизација и мерки 
за заштита на животни во општина Чашка за 2015 
година, што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/25 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за 
локална самоуправа Службен весник на РМ 
бр.5/2002, член 14 точка 9 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07), Советот на општина Чашка, на седницата на 
14.11.2014 година донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма зазазаза    дезинфекција, дезинфекција, дезинфекција, дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација и мерки за заштита дезинсекција и дератизација и мерки за заштита дезинсекција и дератизација и мерки за заштита дезинсекција и дератизација и мерки за заштита 
на животни во општина Чашка за 2015 годинана животни во општина Чашка за 2015 годинана животни во општина Чашка за 2015 годинана животни во општина Чашка за 2015 година    

    
1. Советот на општина Чашка ја усвои Програма за 

дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 
мерки за заштита на животни во општина Чашка 
за 2015 година 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/24 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 22 ст.1 т 9 од Законот за локална 
самоуправа (Службен Весник на РМ бр 5/2002); член 
3 од Законот за комунални дејности ( Службен 
весник на РМ бр.45/97; 23/99; 45/02; 16/04 и 05/09 
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год.); член 12 ст.1 т.14 Законот за заштита на 
населението од заразни болести ( Службен Весник на 
РМ 66/2004) и член 14 став 1 точка 9 од Статутот на 
Општина Чашка ( Службен гласник бр.02/06 год. ), 
Советот на Општина Чашка на 24-та седницата 
оддржана на 14. 11. 2014 година донесе: 
    

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и 
ддддерадикација на животни скитници во Општина ерадикација на животни скитници во Општина ерадикација на животни скитници во Општина ерадикација на животни скитници во Општина 

Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 201Чашка за 2015555 година година година година    
    
IIII.... ВОВЕД ВОВЕД ВОВЕД ВОВЕД    

Спречувањето на заразните болести предизвикани 
од микроорганизми , штетници и животни скитници 
е збир на механички, физички, биолошки и хемиски 
мерки и постапки, кои се превземаат со цел 
намалување на популацијата, запирање на растот и 
размножувањето, уништување на постоечката 
популација на штетници во просторот или објектот. 
Тоа се однесува на организми кои ги пренесуваат 
причинителите на заразни болести, паразитираат на 
човечкото тело, причинители се на алергиски 
реакции, делуваат токсично и предизвикуваат 
болести кај граѓаните.  
    
IIIIIIII. . . . ЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИ    

Заради заштита на населението во Општина 
Чашка од заразни болести, штетници, животни, 
потребно е да превземеме соодветни мерки во текот 
на 2015 година. Планираните активности во оваа 
програма се превземаат со цел превентивно 
делување за да се зачува здравјето на населението и 
животната средина во население места во Општина 
Чашка. 
 
IIIIIIIIIIII....АКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИАКТИВНОСТИ        

Во текот на 2015 година, за спречување на појавата 
на заразни болести предизвикани од инсекти, 
микроорганизми и друди штетници и мерки за 
здравствена заштита на кучиња скитници на 
територија на Општина Чашка,  општината ќе ги 
превземе следните активности: 
 

 
Мерки и Мерки и Мерки и Мерки и 

активностиактивностиактивностиактивности    
Место Место Место Место ---- Локација Локација Локација Локација    

Планирани Планирани Планирани Планирани 
средствасредствасредствасредства 

1 
Дезинфекција, 
дезинсекција 
и дератизација 

Основни училишта, јавни 
општински  
Установи, јавни 
површини и други 
објекти; 
Дезинсекција против 
комарци со 
аерозапрашување на 
територијата на 
Општина Чашка 
Дератизација на 
канализациони шахти и 
јавни површини 

170.000 ден. 

2 
Ерадикација 
на животни 
скитници 

Населба Чашка и 
населените места 

100.000 ден. 

 Вкупно денари:Вкупно денари:Вкупно денари:Вкупно денари:    270.000 ден.270.000 ден.270.000 ден.270.000 ден.    

IVIVIVIV....ФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕ    
Активностите утврдени со оваа програма ќе се 

реализираат со средства од Буџетот на Општина 
Чашка за 2015 година.-Програма Ј8 Подпрограма Ј80-
Други комунални услуги. 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/23 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма    за развој на информатичкоза развој на информатичкоза развој на информатичкоза развој на информатичко----
комуникациски технологии на Општина Чашка за комуникациски технологии на Општина Чашка за комуникациски технологии на Општина Чашка за комуникациски технологии на Општина Чашка за 

2015 година2015 година2015 година2015 година    
    

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма     за 
развој на информатичко-комуникациски технологии  
на Општина Чашка за 2015 година, што Советот на 
општина Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/28 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 13 од Законот за 
локална самоуправа Службен весник на РМ 
бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 
на 14.11.2014 година донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на програмата за усвојување на програмата за усвојување на програмата за усвојување на програмата за развој на за развој на за развој на за развој на 

информатичкоинформатичкоинформатичкоинформатичко----комуникациски технологиикомуникациски технологиикомуникациски технологиикомуникациски технологии    
на Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 година    

    
1. Советот на општина Чашка  усвои ПРОГРАМА за 

развој на информатичко-комуникациски 
технологии  на Општина Чашка за 2015 година. 

    
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 
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Бр. 07 – 1581/27 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
Согласно Законот за Заштита на личните податоци 

(„Службен весник на РМ" бр. 7/05 и 103/08, 124/10, 
135/11), Законот за авторско право и сродните права 
(„Службен весник на РМ" бр. 115/10, 51/11), Правилник 
за технички и организациски мерки за обезбедување 
на тајност и заштита на обработката на личните 
податоци,(„Службен весник на РМ" бр. 38/09), Закон 
за електронско управување („Службен весник на РМ" 
бр. 105/09, 47/11), Закон за слободен пристап до 
информации од јавен карактер („Службен весник на 
РМ" бр. 13/06, 86/08, 6/10) и Закон за електронски 
комуникации со измени и дополнувања („Службен 
весник на РМ" бр. 13/05, 14/07, 55/07, 98/08, 83/10, 
13/12, 59/12 и 123/12), Советот на Општина Чашка на 
24-та седницата оддржана на 14. 11. 2014 година 
донесе: 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за развој на информатичко-комуникациски 

технологии на Општина Чашка за 2015 година 
 
Развојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритети    
    
Општина Чашка во своите развојни афинитети тежи 
да се приближува кон напредните урбани општини, 
иако е класифицирана во руралните. За да биде во 
чекор со новите случувања и почитување на 
законските прописи и стандарди на работење и 
комуникација, неопходно е применување на 
напредните информатичко-комуникациски 
технологии во работењето. Воедно општината ќе се 
залага да им ги овозможи  бенифитите од ИКТ на 
граѓаните. 
    
ЦелЦелЦелЦел    
 
За да ги оствари своите развојни приоритети 
неопходно општината да ги следи и применува ИКТ 
во работењето, а со тоа ќе и овозможи на 
општинската администрација навремено и 
квалитетно извршување на работните задачи 
согласно законските прописи и исполнување на 
нејзината обврска – да биде сервис на граѓаните 
нудејќи квалитетни услуги. Примената на овие 
технологии и почитувањето на законите од областа 
на ИКТ, електронските комуникации, заштитата на 
личните податоци и сл., ја олеснуваат 
комуникацијата и ги скратуваат на 
административните процеси, а воедно даваат слика 
на сериозен партнер во работењето и ги отвараат 

вратите на инвеститорите и можноста за добивање и 
реализирање на проектни активности. 
    
Проектни активностиПроектни активностиПроектни активностиПроектни активности    
Проектните активности поврзани со програмата за 
ИКТ ќе се однесуваат на: 
 
• зголемување и почитување на безбедносните 

стандарди во општинската мрежа, кои се 
пропишани со Законот за заштита на личните 
податоци и Законот за електронски комуникации; 

• набавка на лиценциран софтвер со што ќе се 
исполнат регулативите кои ги налага Законот за 
заштита на личните податоци, а воедно ќе се 
намалат "безбедносните дупки" во системот; 

• обнова на хардверската опрема која е просечно 
стара од 7-12 години и е веќе дотраана и не ги 
исполнува побарувањета на современите 
софтверски апликации; 

• формирање на зона за слободен пристап на 
интернет 

 

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    ПроектПроектПроектПроект    
Предвидени Предвидени Предвидени Предвидени 

средства средства средства средства 
(денари)(денари)(денари)(денари)    

1 

Набавка на софтвер и лиценци 
(оперативни системи, апликации, 
антивирус, офис пакет, модули за 
апликации...) 

130.000,оо 

2 
Трошоци за одржување на апликации од 
трети лица  (Еуронетком, МБС, Едусофт, 
ЗДФР) и хостирање 

120.000,оо 

3 
Купување на информатичка опрема 
(хардвер) 

300.000,оо 

4 
Тековно одржување на хардвер и 
софтвер 

100.000,оо 

5 Набавка на основни средства за АОП 100.000,оо 

6 
Формирање на зона за слободен пристап 
до интернет 

10.000,оо 

Вкупно:Вкупно:Вкупно:Вкупно:    760.000,оо 

    
напомена: напомена: напомена: напомена: Предвидените средства се со пресметан 
ДДВ. 
ФинансиФинансиФинансиФинансирање и распоредување на буџетските рање и распоредување на буџетските рање и распоредување на буџетските рање и распоредување на буџетските 
средства средства средства средства     
Предвидените проектни активности во рамки на 
оваа ПРОГРАМА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ПРОГРАМА за развој на информатичко-
комуникациски технологии на Општина Чашка за 
2015 година во вкупна вредност од  760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 
денари ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на Општина Чашка за 2015 година преку 
програмата  ЕО  ЕО  ЕО  ЕО –––– општинска администрација  општинска администрација  општинска администрација  општинска администрација и ЕА  ЕА  ЕА  ЕА 
–––– капитални трошоци на општината. капитални трошоци на општината. капитални трошоци на општината. капитални трошоци на општината.    
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Завршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредби    
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/26 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма Програма Програма Програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    
областаобластаобластаобласта    нананана    јавнотојавнотојавнотојавното    осветлувањеосветлувањеосветлувањеосветлување    зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 

    
   Се објавува Заклучок за усвојување на Програма      за 
активностите на Општина Чашка во областа на 
јавното осветлување  за 2015 година, што Советот на 
општина Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/31 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    

ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    областаобластаобластаобласта    нананана    јавнотојавнотојавнотојавното    
осветлувањеосветлувањеосветлувањеосветлување за за за за 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 

 
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма за 

активностите на Општина Чашка во областа на 
јавното осветлување за 2015 година  

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/30 
14.11.2014 година 
Чашка 

 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на чл. 22, ст. 1 т. 4  од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и чл. 14 ст. 1 точка. 4 од Статутот на Општина 
Чашка („Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07), Советот на општина Чашка на седницата 
одржана на ден 14.11.2014 година  донесе: 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за јавно осветлување на Општина Чашка за 2015 за јавно осветлување на Општина Чашка за 2015 за јавно осветлување на Општина Чашка за 2015 за јавно осветлување на Општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    
 
Развојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритети    

Во текот на 2010 и 2011 година на територијата на 
Општина Чашка беше направена замена на 
постоечките живини 125Њ светилки со комплетно 
нови светлечки тела базирани на штедливи 55Њ 
флуо светилки со електронски пригушници. Воедно 
беше извршено и проширување на мрежата на јавно 
осветлување во населените места со поставување на 
столбови, електрична мрежа и светлечки тела, во 
рамките на предвидените буџетски средства. Со оваа 
активност беа опфати околу 92% од вкупниот број на 
светлечки тела. Во изминатите години се стави 
акцент на поставување на нови светлечки тела и 
проширување на мрежата за јавно осветлување со 
што се намалија темните зони. Воедно се постави 
декоративно, партерно осветлување и осветлување 
на спортски терени и забавни паркови, со што се 
даде еден нов лик на одредени локации во 
општината. 

Во програмата за јавно осветлување на Општина 
Чашка за 2015 година, се планира да се продолжи со 
истото темпо. Да се направи замена на што поголем 
број од преостанатите стари светилки (останати се 
околу 4-5% од вкупниот број или околу 70-80 
парчиња) со нови штедливи светилки и да се 
прошири мрежата за јавно осветлување преку 
поставување на столбови,  електрична мрежа и 
светилки во најзагрозените/најзапоставени 
населени места, со што постепено ќе се настојува да 
се обезбеди квалитетно покривање со оваа 
незанемарлива комунална услуга што ја нуди 
општината. Воедно ќе се обидеме преку декоративно 
осветлување да го дадеме полниот сјај на некои од 
природните убавини и културно-историски 
споменици, кои претставуваат наша гордост и знак 
за распознавање. Подолу се наведени предвидените 
активности на Општина Чашка во областа на јавното 
осветлување во текот на 2015 година: 
 
� замена во што поголем број на останатите 4-5%  

од светилките (што изнесува околу 70 светилки 
+/- 10%) во останатите населени места на 
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територијата на Општина Чашка, што не беа 
опфатени во предходните години; 

 
� подобрување и проширување на мрежата за 

јавно осветлување - ова ќе се реализира преку 
набавка на столбови (нови и половни), пуштање 
на кабел и инсталирање на дополнителни 
светлечки тела за јавно осветлување и 
поставување на мерна опрема и автоматика за 
јавно осветлување;  

 
� замена на дел од постоечката опрема - 

автоматика неопходна за контолирано работење 
на јавното осветлување (фоторелеи, ЦН склопки, 
осигурувачи, инсталација) и држување и сервис 
на постоечките светлечки тела и мрежа за јавно 
осветлување; 

 
� ќе се настојува да се изврши дислокација на 

опремата за јавно осветлување од 
трафостаниците на ЕВН со што би се подобрила 
пристапноста до опремата неопходна за 
навремено отклонување на дефектите и ќе се 
намали одлевање на буџетски средства потребни 
за интервенции на ЕВН; 

 
� инвестирање во декоративно осветлување. 
    
ЦелЦелЦелЦел    

Јавното осветлување и тоа е една од позначајните 
комунални услуги кои ги нуди општината согласно 
законот за комунални такси. Целта на оваа 
програмата е да се понуди што поквалитетна услуга 
на граѓаните преку подобрување на осветленоста на 
населените места т.е да се уништат таканаречените 
темни зони, намалување на дефектите или нивно 
што понавремено отклонување. При реализацијата 
на ова обврзувачко е и применувањето на мерките за 
енергетска ефикасност, што во иднина ќе резултира 
со намалени трошоци за електрична енергија и  
одржување на мрежата за јавно осветлување. Преку 
декоративното осветлување ќе ставиме белег на сите 
убавини со кои се гордееме и ќе се обидеме да 
станеме поатрактивни за привлекување на туристи.  
 

Проектни активностиПроектни активностиПроектни активностиПроектни активности    
Проектните активности се базираат врз основа на 

утврдените пропусти во мрежата за јавно 
осветлување, периодичноста на појавување на 
дефектите на опремата и мрежата во одредени 
населени места како и врз основа на оправданите 
барања за интервенции доставени од месните 
заедници произлезени од реакциите и потребите на 
жителите.  За таа цел набавивме и поставивме 1370 
светилки на територијата на општината, со што ги 
намаливме трошоците за потрошена електрична 
енергија за речиси 30%, а бројот на светилки е 
зголемен за 31% (од 1100 светилки во 2009, сега имаме 
1500 светилки со тенденција на зголемување на 

нивниот број). Воедно е направена заштеда на ЦО2 од 
околу 52 (кг/КЊх). За спроведување на планираните 
активности, предвидени се следниве средства од 
буџетот на Општина Чашка за 2015 година: 
 

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    ПроектПроектПроектПроект    
Предвидени Предвидени Предвидени Предвидени 

средства (денари)средства (денари)средства (денари)средства (денари)    

1. 
Набавка на материјали за 
подобрување и проширување на 
мрежата за јавно осветлување 

150.000,00 

2. 

Средства за анекс договор наш број 
08-375/1 од 26.02.2014 за набавка на 
светилки за проширување на 
мрежата за јавно осветлување и 
замена на преостанатите светлечки 
тела 

400.000,00 

3. 
Одржување и сервис на 
постоечките светлечки тела и 
мрежа за јавно осветлување 

350.000,00 

4. 
Набавка на опрема за декоративно 
осветлување 

50.000.00 

5. 
Предвидени трошоци за работна 
рака потребна за спроведување на 
планираните активности 

150.000,00 

ВКУПНО:ВКУПНО:ВКУПНО:ВКУПНО:    1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00    

напомена: напомена: напомена: напомена: Предвидените средства се со пресметан 
ДДВ. 
    
Финансирање и распоредување на буџетските Финансирање и распоредување на буџетските Финансирање и распоредување на буџетските Финансирање и распоредување на буџетските 
средства средства средства средства     

Предвидените проектни активности во рамки на 
оваа Програма во вкупна вредност од  1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 
денари ќе бидат финансирани од средствата на 
Буџетот на Општина Чашка за 2015 година и тоа дел 
се обезбедени од приходот на комунална такса за 
јавно осветлување преку заштедата на електрична 
енергија за истото. 
 
Завршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредби    
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/29 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма Програма Програма Програма зазазаза        реализација на акционен план за реализација на акционен план за реализација на акционен план за реализација на акционен план за 
енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    
    
   Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за    
реализација на акционен план за енергетска 
ефикасност на Општина Чашка за 2015 година, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 
14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/34 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 
член 14 точка 9 од Статутот на Општина Чашка 
(„Службен гласник на општина Чашка бр.8/07), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.20114 година  донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојувза усвојувза усвојувза усвојување на Програма ање на Програма ање на Програма ање на Програма за реализација на за реализација на за реализација на за реализација на 

акционен план за енергетска ефикасностакционен план за енергетска ефикасностакционен план за енергетска ефикасностакционен план за енергетска ефикасност    
на Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 годинана Општина Чашка за 2015 година    

    
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    ПРОГРАМА    

за реализација на акционен план за енергетска 
ефикасност на општина Чашка за 2015 година. 

    
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/33 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на чл. 22, ст. 1 т. 4  од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 
5/02) и чл. 14 ст. 1 точка. 4 од Статутот на Општина 
Чашка(„Сл. гласник на општина Чашка бр.8/07),а во 
согласност со Законот за енергетика (Службен 
весник на РМ бр. 16/11,139/11,79/13,164/13,41/14), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
 
    

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за реализација на акционен план за енергетска за реализација на акционен план за енергетска за реализација на акционен план за енергетска за реализација на акционен план за енергетска 
ефикасност на Општина Чашка за 2015 годинаефикасност на Општина Чашка за 2015 годинаефикасност на Општина Чашка за 2015 годинаефикасност на Општина Чашка за 2015 година    
 
Развојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритетиРазвојни приоритети    

Општина Чашка во своите развојни приоритети 
тежи да придонесува за зголемување на 
енергетската ефикасност, со што би придонела за 
зголемување на придобивките кои се јавуваат како 
резултат на намалените трошоци за енергија, а 
воедно ќе се тежи да се подобри квалитетот на 
живот со примена на нови енергетски ефикасни 
материјали и технологии.  
    
ЦелЦелЦелЦел    

Преку реализација на акциониот план за 
енергетска ефикасност за 2015 година, општината ќе 
придонесе за реализација на Програмата за 
енергетска ефикасност, што претставува нејзина 
законска обврска според Законот за енергетика, а 
воедно ќе партиципира во реализација на 
Националната стратегија за енергетска ефикасност. 
Со остварување на своите развојни приоритети, ќе се 
овозможи намалување на трошоците за енергенси, 
заштита на животната средина преку намалена 
емисија на штетни гасови, зголемување на 
квалитетот на живот и реализација на законските 
обврски.  
    
Проектни активностиПроектни активностиПроектни активностиПроектни активности    

Проектните активности за реализација на 
акционен план за енергетска ефикасност на 
Општина Чашка за 2015 година се однесуваат на 
заштеда на средства за енергенси, подобрување на 
енергетската ефикасност во сите сфери, едукација и 
подигнување на свеста кај учениците за значењето 
на енергетската ефикасност и поттик за нејзина 
примена преку реализација на проектот 
ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ, П=1,7 ШкЊЌ Објект: ОУ 
„ТОДОР ЈАНЕВ" Чашка. Вредноста на овој проект е 
околу 370.000.оо денари, од кои дел ќе се обезбедат 
од средствата на Буџетот на Општина Чашка за 2015 
година. 
 

Р.бр.Р.бр.Р.бр.Р.бр.    ПроектПроектПроектПроект    
Предвидени Предвидени Предвидени Предвидени 

средства средства средства средства 
(денари)(денари)(денари)(денари)    

1 
Реализација на Проект 
ФОТОВОЛТАИЧЕН СИСТЕМ, P=1,7 KW 
Објект: ОУ „ТОДОР ЈАНЕВ" Чашка 

180.000,оо 

2 
Поставување на термо-вентили на 
радијатори во општинска зграда 

10.000,оо 

3 Едукативен материјал 10.000,оо 

Вкупно:Вкупно:Вкупно:Вкупно:    200.000,оо 
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напомена: напомена: напомена: напомена: Предвидените средства се со пресметан 
ДДВ. 
    
Финансирање и распоредување нФинансирање и распоредување нФинансирање и распоредување нФинансирање и распоредување на буџетските а буџетските а буџетските а буџетските 
средства средства средства средства     
Предвидените проектни активности во рамки на 
оваа ПРОГРАМА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ПРОГРАМА за реализација на акционен план 
за енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2015 
година во вкупна вредност од  200.000,оо 200.000,оо 200.000,оо 200.000,оо денари ќе 
бидат финансирани од средствата на Буџетот на 
Општина Чашка за 2015 година преку програмата     ГДГДГДГД    
–––– проекти за енергетска ефикасност. проекти за енергетска ефикасност. проекти за енергетска ефикасност. проекти за енергетска ефикасност.    
    
Завршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредбиЗавршни одредби    
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/32 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма Програма Програма Програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    
областаобластаобластаобласта    нананана        спортот и здруженија на граѓани спортот и здруженија на граѓани спортот и здруженија на граѓани спортот и здруженија на граѓани     зазазаза    

2015 2015 2015 2015 годинагодинагодинагодина 
    
   Се објавува Заклучок за усвојување на Програма  за 
активностите на Општина Чашка во областа на  
спортот и здруженија на граѓани  за 2015 година, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 
14.11.2014 
 
Бр. 08- 1581/46 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
 
 
     

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    

ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    областаобластаобластаобласта    нананана        спортот и спортот и спортот и спортот и 
здруженија на граѓани здруженија на граѓани здруженија на граѓани здруженија на граѓани     зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 

    
1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма за 

активностите на Општина Чашка во областа на  
спортот и здруженија на граѓани  за 2015 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/45 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 од Законот за 
локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02) и член 
14 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Чашка 
(Службен гласник на општина Чашка бр.8/07), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
                           

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    областаобластаобластаобласта    нананана        
спортот и здруженија спортот и здруженија спортот и здруженија спортот и здруженија на граѓани на граѓани на граѓани на граѓани     зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина    

 
1.1.1.1.    ЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИ        
Основни цели на оваа Програма се :  
- Обезбедување активен однос на Општина Чашка 
кон задоволување на потребите и интересите на 
граѓаните од областа на спортот и активно 
вклучување во општествениот живот преку 
згруженијата на граѓани; 
- Насочување на младите кон спортскиот живот и 
спортските активности. 
- Поддршка на културно уметничките друштва и 
невладини организации на  територијата на 
Општина Чашка ;  
 
2.2.2.2.    АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ     
Активностите на Општина Чашка во областа на 
спортот и здруженија на граѓани ќе бидат насочени 
кон поттикнување, поддржување и помагање за 
остварување на целите на оваа Програма и тоа:  
 
• Потикнување на младите кон спортскиот живот 

и спортските активности  
• Реализирање на манифестации, програми и 

проекти од областа на спортот кои и даваат 
посебно обележје на Општина Чашка;  

• Одржување на турнири во фудбал 
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• Остварување на продуктивна соработка со 
асоцијации, организации и фондации кои го 
помагаат развојот на спортот и НВО во 
локалната заедница.  

 
3.3.3.3.    ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ     

Поаѓајќи од значењето и улогата на спортот, во 
насока на негово поттикнување, поддржување и 
помагање   како и подршка за развојот на 
невладиниот сектор со цел уште повеќе и помасовно 
да ги насочиме младите кон спортскиот живот и 
спортските активности, Советот на општина Чашка 
во 2015 година ќе финансира, а во одредени 
активности и ќе биде директно вклучена во 
одредени активности при реализација на програмата 
во областа на спортот и активностите на  НВО и 
здруженија на граѓани. 
 

Содржините предвидени во оваа програма се 
финансираат со посебни ставки во Буџетот на 
општината.  

 
По потреба Програмата ќе се дополнува со 

активности за кои ќе се утврди дека се во согласност 
со целите на Програмата. 

 
Средствата се распоредуваат според потребите и 

активностите на спортските клубови и здруженија 
на граѓани кои гравитираат и се активни  на 
територијата на Општина Чашка на  следниот начин:  
  

ред.ред.ред.ред.    
брбрбрбр    

Правен субјектПравен субјектПравен субјектПравен субјект    
висина на висина на висина на висина на 
средствасредствасредствасредства    

1. ФК Мартолци 2007 од  с.Мартолци   60 000 ден. 

2. ФК Башкими од с. Горно Јаболчиште   80 000 ден. 

3. КУД Тодор Јанев  од нас.Чашка 190 000 ден. 

4. 
НВО Амбиенталисти од с. Горно 
Јаболчиште 

  65 000 ден. 

7. ФК Бабуна  од с.Мартолци 265. 000 ден. 

8. Непредвидени трошоци   50. 000 ден. 

Вкупно 710 000 ден. 

 
5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ     
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/44 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма за Програма за Програма за Програма за зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка 
вововово    областаобластаобластаобласта    нананана    културкултуркултуркултуратаатаатаата    зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 

 
   Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за     
активностите на Општина Чашка во областа на 
културата за 2015 година, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/43 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 
член 14 точка 5 од Статутот на Општина Чашка 
(„Службен гласник на општина Чашка бр.8/07), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за усвојување за усвојување за усвојување за усвојување зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка 

вововово    областаобластаобластаобласта    нананана    културатакултуратакултуратакултурата    зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина 
 

1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма за 
активностите на Општина Чашка во областа на 
културата за 2015 година  

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/42 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 
и член 14 став 1 точка 5 од Статутот на Општина 
Чашка (Службен гласник на општина Чашка бр.8/07), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 
                                                                                                

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
зазазаза    активноститеактивноститеактивноститеактивностите    нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    Чашка Чашка Чашка Чашка вововово    областаобластаобластаобласта    нананана    

културатакултуратакултуратакултурата    зазазаза 2015  2015  2015  2015 годинагодинагодинагодина    
 
 
 

21



 

1.1.1.1.    ЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИ        
 
Основни цели на оваа Програма се:  
 
• Обезбедување активен однос на Општина Чашка 

кон задоволување на потребите и интересите на 
граѓаните од областа на културата;  

• Сочувување и афирмирање на материјалното и 
духовното културно наследство на територијата 
на Општина Чашка;  

• Сочувување и афирмирање на културниот 
идентитет на Општина Чашка;  

• Презентирање и афирмирање на творци и 
интерпретатори од областа на културата.  

 
2.2.2.2.    АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ     
    
Активностите на Општина Чашка во областа на 
културата ќе бидат насочени кон поттикнување, 
поддржување и помагање за остварување на целите 
на оваа Програма и тоа:  
 
• Сочувување на континуитетот на одржување на 

традиционални културно - уметнички 
манифестации;  

• Реализирање на манифестации, програми и 
проекти кои и даваат посебно обележје на 
Општина Чашка;  

• Остварување на продуктивна соработка со 
асоцијации, организации и фондации кои го 
помагаат развојот на културата во локалните 
заедници.  

    
    3.3.3.3.    ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ ФИНАНСИРАЊЕ     
    
Содржините предвидени во оваа програма се 
финансираат со посебни ставки во Буџетот на 
општината.  
По потреба Програмата ќе се дополнува со 
активности за кои ќе се утврди дека се во согласност 
со целите на Програмата.  
 
4. АКТИВНОСТИ 20154. АКТИВНОСТИ 20154. АКТИВНОСТИ 20154. АКТИВНОСТИ 2015    
 
Поаѓајќи од историските традиции, културните 
збиднувања во државата, посебно во општина 
Чашка, Советот на општина Чашка во 2015 година ќе 
биде вклучена, а  во одредени случаи ќе биде и 
носител на одбележувањето на следните датуми: 
 

Р.Р.Р.Р.
брбрбрбр    

манифестацијаманифестацијаманифестацијаманифестација    рокрокрокрок    носителносителносителносител    средствасредствасредствасредства    

1. 
Детска ликовна 
колонија 

23-29 јуни 

ООУ Тодор 
Јанев-Чашка и 
Општина 
Чашка 

40.000 ден 

2. 
Свеченост во 
месноста Камила 

21 февруари 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

800 ден 

3 
Ден на Општина 
Чашка 

21 август 
Општина 
Чашка 

55.000 ден 

4 
Свеченост во 
с.Отиштино 

2 септември 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

600 ден 

5 
Свеченост во 
с.Војница 

2 септември 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

600 ден 

6 
Свеченост во 
село Богомила 

17 октомври 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

1000 ден 

7 
Свеченост во 
село Долно 
Јаболчиште 

24 октомври 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

1000 ден 

8 
Свеченост во 
село Богомила 

06 декември 
Општина 
Чашка и ОО на 
СЗБ од НОВ 

1000 ден 

9 
Свеченост во 
с.Врановци 

29  
октомври 

Општина 
Чашка 

1000 ден 

10 
непредвидени 
трошоци 

 
Општина 
Чашка 

14.000 ден 

Вкупно 115.000 ден 

    
ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА НА 

АКТИВНОСТИТЕ ПО МАНИФЕСТАЦИИАКТИВНОСТИТЕ ПО МАНИФЕСТАЦИИАКТИВНОСТИТЕ ПО МАНИФЕСТАЦИИАКТИВНОСТИТЕ ПО МАНИФЕСТАЦИИ    
 
1.1.1.1.    Детска ликовна колонијаДетска ликовна колонијаДетска ликовна колонијаДетска ликовна колонија    

� технички матерјал (хамер, хартија , 
боици,технички моливи.папки, гуми)-15.000 
ден 

� превоз -5 000 ден 
� храна -10 000 ден 
� маици,капи,платнени торби-10 000 ден 

    
2222....    Свеченост во КамилаСвеченост во КамилаСвеченост во КамилаСвеченост во Камила----с.Изворс.Изворс.Изворс.Извор    

� цвеќе-400 ден 
� превоз-400 ден 

 
3333....    Ден на општинатаДен на општинатаДен на општинатаДен на општината    
� за шаховскиот натпревар 3 000 ден 
� превоз  -3 000 ден 
� културно- уметнички дел 44 000ден  
� храна и пијалок 5 000 ден 

          
4444....    Свеченост во ОтиштиноСвеченост во ОтиштиноСвеченост во ОтиштиноСвеченост во Отиштино    
� цвеќе-400 ден 
� превоз-200 ден 

 
6. Свеченост во Војница6. Свеченост во Војница6. Свеченост во Војница6. Свеченост во Војница    
� цвеќе-400 ден 
� превоз-200 ден 

 
7. Свеченост во Богомила7. Свеченост во Богомила7. Свеченост во Богомила7. Свеченост во Богомила    
� цвеќе-400 ден 
� превоз-600 ден 

 
8. Свеченост во Долно Јаболчиште8. Свеченост во Долно Јаболчиште8. Свеченост во Долно Јаболчиште8. Свеченост во Долно Јаболчиште    
� цвеќе-400 ден 
� превоз-600 ден 

    
9.9.9.9. Свеченост во Богом Свеченост во Богом Свеченост во Богом Свеченост во Богомилаилаилаила    
� цвеќе-400 ден 
� превоз-600 ден 
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10.10.10.10.    Свеченост во ВрановциСвеченост во ВрановциСвеченост во ВрановциСвеченост во Врановци    
� цвеќе-400 
� превоз-600 

    
11111111....    Непредвидени трошоци Непредвидени трошоци Непредвидени трошоци Непредвидени трошоци ----14.14.14.14.000000ден00ден00ден00ден    
 
Бр. 07 – 1581/41 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за одбележување годишнини на значајни настани за одбележување годишнини на значајни настани за одбележување годишнини на значајни настани за одбележување годишнини на значајни настани 

и истакнати личности за 2015 годинаи истакнати личности за 2015 годинаи истакнати личности за 2015 годинаи истакнати личности за 2015 година    
 

Поаѓајќи од историските традиции, културните 
збиднувања во државата, посебно во Општина 
Чашка, Советот на Општина Чашка во 2014 година ќе 
биде вклучена во одредени случаи ќе биде и носител 
на одбележувањето на следните датуми: 
 
21 февруари21 февруари21 февруари21 февруари    
Годишнина  од масакрот на борците од Првата 
македонско косовска бригада од страна на 
бугарската фашистичка војска кај месноста Камила 
во близина на с. Извор. 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОВ и општина Чашка 
 
22 мај22 мај22 мај22 мај    
Патронен празник на ООУ Лирија село Горно 
Јаболчиште  
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител :ООУ "Лирија село Горно Јаболчиште 
    
24242424    ааааприлприлприлприл    
Патронен празник на училиштето "Тодор Јанев" од 
населбаЧашка 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител :ООУ "Тодор Јанев "- Чашка 
 
20 20 20 20 ммммајајајај    
Патронен празник на училиштето "Петре Поп Арсов" 
од Богомила Општина Чашка ќе се вклучи во 
активностите што ќе бидат организирани на 
општинско ниво. 
Носител :ООУ "Петре Поп Арсов "- Богомила 
 
24 24 24 24 ммммајајајај    
Ден на македонските просветители Кирил и Методиј 
 Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што 
ќе бидат организирани на општинско ниво. 

Носител :ОУ "Петре Поп Арсов "- Богомила и ООУ 
"Тодор Јанев "- Чашка 
 
 Август   Август   Август   Август      
Прослава по повод  Рамазан Бајрам 
 
2 Август2 Август2 Август2 Август    
Годишнина од Илинденското востание 
Пригодно чествување на празникот. 
Носител : Градоначалникот, Советот на Општина 
Чашка 
 
21 Август21 Август21 Август21 Август    
Општински празник на Општина Чашка 
Пригодна програма, свечена седница на Советот на 
општина Чашка, доделување на општински награди 
и признанија 
Носител : Градоначалникот и  Советот на Општина 
Чашка 
 
2 Септември2 Септември2 Септември2 Септември    
Одбележување на годишнина од формирањето на 
Осмата македонска народноослободителна ударна 
бригада во село Отиштино 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОВ  
 
2 Септември2 Септември2 Септември2 Септември    
Одбележување на  годишнина од загинувањето на 
Коле Неделковски од село Војница. 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОВ  
 
17 Октомври17 Октомври17 Октомври17 Октомври    
Одбележување на  годишнина од масакрот на 
членовите на Тајниот Комитет  од Азот  во месноста 
Сеченица - Богомила  
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОБ и МЗ од село Богомила 
 
24 Октомври24 Октомври24 Октомври24 Октомври    
Одбележување на  годишнина од масакрот на 
членовите на Војниот Комитет и месното население 
од с.Долно Јаболчиште 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОВ и општина Чашка 
 
28 Октомври28 Октомври28 Октомври28 Октомври            
Одбележување на годишнина од смртта на 
Димитрија Чуповски во село Папрадиште 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : Општина Чашка и Општина Велес 
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29 Октомври29 Октомври29 Октомври29 Октомври    
Одбележување на денот кога е испечатен првиот број 
на Нова Македонија  
Носител : Општина Чашка  
 
22 ноември22 ноември22 ноември22 ноември    
Ден на албанската азбука 
Пригодно обраќање по повод празникот. 
Носител : Градоначалникот , Советот на општина 
Чашка 
  
6 Декември6 Декември6 Декември6 Декември    
Одбележување на годишнина од загинувањето на 
Мицко Козар - Командант на Партизанскиот одред 
"Димитар Влахов" 
Општина Чашка ќе се вклучи во активностите што ќе 
бидат организирани на општинско ниво. 
Носител : ОО на СЗБ од НОВ 
 

Програмата за одбележување годишнини на 
значајни настани и личности за 2015 година ги 
содржи одбележувањата 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 одбележувањето на 
настанот. 
 
6.6.6.6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИЗАВРШНИ ОДРЕДБИЗАВРШНИ ОДРЕДБИЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    
 
    Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 
 
Бр. 07 – 1581/47 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Заклучок за усвојување на  а објавување на Заклучок за усвојување на  а објавување на Заклучок за усвојување на  а објавување на Заклучок за усвојување на  

Програма за уредување на Градежно земјиште и Програма за уредување на Градежно земјиште и Програма за уредување на Градежно земјиште и Програма за уредување на Градежно земјиште и 
заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на заштита на животната средина на просторот на 

општина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 година    
    

   Се објавува    Заклучок за усвојување на Програма за 
уредување на Градежно земјиште и заштита на 
животната средина на просторот на општина Чашка 
за 2015 година, што Советот на општина Чашка го 
усвои на седницата на 14.11.2014. 
 
Бр. 08- 1581/40 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 22 став 1 точка 1,2  од Законот за 
локална самоуправа Службен весник на РМ 
бр.5/2002, а во согласност со Законот за градежно 
земјиште Службен весник на РМ бр.17/2011 и 53/2011, 
144/12, 25/13, 163/13, Советот на општина Чашка, на 
седницата на 14.11.2014 година донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза усвојување на Програма за уредување на а усвојување на Програма за уредување на а усвојување на Програма за уредување на а усвојување на Програма за уредување на 

Градежно земјиште и заштита на животната Градежно земјиште и заштита на животната Градежно земјиште и заштита на животната Градежно земјиште и заштита на животната 
средина на просторот на општина Чашка за 2015 средина на просторот на општина Чашка за 2015 средина на просторот на општина Чашка за 2015 средина на просторот на општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    
 
1. Советот на општина Чашка  усвои  Програмата   

за уредување на градежно земјиште и заштита 
на животната средина на просторот на општина 
Чашка за 2015. 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07 – 1581/39 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа н член 46 од Законот за градежно 
земјиште (’’Службен весник на РМ’’ бр.82/08, бр.17/11 
и бр.53/11), согласно Правилникот за степенот на 
уреденост на градежното земјиште  и начинот на 
пресметување на трошоците за уредување на 
градежното земјиште според степенот на уреденост 
’’Службен весник на РМ’’ бр.88/09, 157/09, 63/10, 98/10, 
13/11, 24/11 и 96/14), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 14.11.2014 година донесе:  

    
ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за уредување на градежно земјиште и заштиза уредување на градежно земјиште и заштиза уредување на градежно земјиште и заштиза уредување на градежно земјиште и заштита на та на та на та на 
животната средина на прживотната средина на прживотната средина на прживотната средина на просторот на Општина осторот на Општина осторот на Општина осторот на Општина 

Чашка за 2015Чашка за 2015Чашка за 2015Чашка за 2015 година година година година    
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ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    
    
Со оваа Програма се уредува: 

I. Просторот кој е предмет на уредување, 
II. Обемот на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште, 
III. Обемот и степенот на опремување на 

градежно земјиште со објекти на основната и 
секундарната инфраструктура,  

IV. Изворите за финансирањето на Програмата, 
V. Пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, 
VI. Висина на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште и неговата распределба, 
VII. Начин на распределба на средствата за 

финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктурата, 

VIII. Средства наменети за изработка на 
урбанистички планови и средства за 
изработка на документација за градење на 
инфраструктурни објекти,  

IX. Динамика на извршување на Програмата,  
X. Преодни и завршни одредби. 

 
I. ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  

УРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕ    
 
Како  простор кој е предмет на уредување со 

поблиско определување на земјиштето што се 
уредува се смета, изграденото и неизграденото 
земјиште на просторот на Општина Чашка, 
прогласен како градежен реон. 

 
II. II. II. II.         ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ 

И РАСЧИСТУВАЊЕ НА И РАСЧИСТУВАЊЕ НА И РАСЧИСТУВАЊЕ НА И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО 
ЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕ    

    
Под обем  на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште се 
подразбира: 

IIIIIIII----1.1.1.1.    Подготвителни работи   иПодготвителни работи   иПодготвителни работи   иПодготвителни работи   и    
IIIIIIII----2. 2. 2. 2.     Расчистување наРасчистување наРасчистување наРасчистување на градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште.    
IIIIIIII----1.1.1.1.    ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ    
Под подготвителни работи се подразбира: 
- Оформување на геодетска документација. 
- Извршување на основни геомеханички 

испитувања за градежни парцели каде ќе се градат 
објекти од комуналната инфраструктура. 

IIIIIIII----2.2.2.2.        РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЖНОЖНОЖНО        
ЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕ    

Расчистувањето на градежното земјиште на 
градежните парцели  е со цел да се изврши 
опремување на градежната парцела со објекти од 
комуналната инфраструктура. 

Под расчистување на градежно земјиште на 
градежната парцела се смета: 

- Решавање на имотно правните односи. 

- Решавање на станбените прашања на 
сопствениците кои живеат или вршат дејност како 
физичко лице во објектите што се уриваат. 

- Уривање на постојните градежни и други објекти 
на градежното земјиште (градежна парцела) и 
селидба на сопствениците со пренесување на 
покуќнината и опремата, уривање на објектите со 
транспорт на материјалот од уривањето до депо. 

    
IIIIIIIIIIII....    ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА 
ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА 
ИИИИНФРАСТРУКТУРАНФРАСТРУКТУРАНФРАСТРУКТУРАНФРАСТРУКТУРА    

 
Под обем на опремување на градежното земјиште 

се подразбира изградба на објекти на 
инфраструктурата, заради непречен пристап до 
градежната парцела од јавен пат, поставување: 
водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), 
нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со 
приклучоци до градежната парцела. 

Опремувањето на градежното земјиште може да 
биде извршено целосно или делумно, во минатиот 
период или во моментот кога се уредува. 

 Под степен на опремување на градежното 
земјиште се подразбира степенот на опременост на 
земјиштето со објекти од комуналната 
инфраструктура за задоволување на заедничката и 
индивидуалната комунална потрошувачка, до 
границите на градежната парцела. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште 
може да биде основен, повисок или понизок од 
основниот. 

 
IIIIIIIIIIII----1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:    
- непречен пристап до градежната парцела од 

јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и 
други површини согласно урбанистички планови; 

- подземна електрична мрежа; 
-  улично осветлување; 
-  водоводна мрежа; 
-  фекална канализација и 
-  атмосферска канализација. 
    
IIIIIIIIIIII----2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа 
објектите од објектите од објектите од објектите од IIIIIIIIIIII----1, како и:1, како и:1, како и:1, како и:    

-    ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;    
- топлификациона мрежа; 
- паркинг простори 
- гасоводна мрежа и 
- пречистителна станица за отпадни води. 
    
IIIIIIIIIIII----3   3   3   3   Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:    
- непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат; 
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- сопствено водоснабдување (нема приклучок на 
водоводна мрежа); 

- септичка јама (нема приклучок на фекална 
канализација); 

- сопствен одвод на атмосферски води (нема 
приклучок на атмосферска канализација); 

-   нестандардно улично осветлување и ; 
-   надземна нестандардна електрична мрежа. 
    
IIIIIIIIIIII----4  Опремување со објекти од комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 

инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела: 
а) Опремување со објекти од комуналната 

инфраструктура за заедничка комунална 
потрошувачка во кои спаѓаат: 

- основни градски сообраќајници (примарни и 
секундарни); 

- непречен пристап до градежната парцела од 
јавен пат; 

- магистрални и примарни водови за довод на вода  
заедно со пратечки објекти;  

- магистрални и примарни водови за одвод на 
фекална и атмосферска вода заедно со пратечки 
објекти 

- градски плоштади и јавни прометни површини 
(улици, тротоари, пешачки и други површини 
согласно урбанистички планови); 

- изградба на јавно осветлување и 
- изградба на јавно зеленило. 
 Овие елементи претставуваат претходни 

вложувања за опремувањето на градежното 
земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за 
уредување на градежното земјиште. 

б) Индивидуална комунална потрошувачка за 
кои е извршено или ќе се изврши: 

- изградба на секундарна водоводна мрежа до 
водомерна шахта; 

- изградба на  секундарна фекална мрежа до 
последната шахта; 

- изградба на секундарна нисконапонска 
електрична мрежа, до и со приклучен орман за 
индивидуални станбени згради и со разводен орман 
за колективни станбени згради; 

- изградба на секундарни  ТТ-мрежи до 
приклучен орман; 

Трошоците за уредувањето на градежното 
земјиште, до градежната парцела која е доделена на 
користење, согласно  склучените договори со 
корисниците,  ги плаќа Општина Чашка, со едно 
приклучно место за секој објект од 
инфраструктурата за една градежна парцела. 

Трошоците за уредување на градежното земјиште 
до градежната парцела согласно склучен договор со 
Општината може да ги плати и инвеститорот, правно 
или физичко лице. 

Целосното уредување на градежното земјиште, се 
врши по обезбедувањето на правни, технички услови 
и материјални средства. 

 

IIIIIIIIIIII----5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 
инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната 
парцела:парцела:парцела:парцела:    

- Уредувањето на градежното земјиште во 
границите на градежната парцела со комунална и 
сообраќајна инфраструктура и партерно уредување 
го врши корисникот на земјиштето(инвеститор). 

-Проектирањето и изградбата на 
инфраструктурната мрежа за висок напон, друга 
инсталација и објекти, трафостаници или учеството 
во нив, корисникот на земјиштето го регулира 
согласно енергетската согласност  издадена од ЕВН-
ЕСМ. 

- Доколку изградените објекти од комуналната 
инфраструктура остануваат во границите на 
градежната парцела на корисникот и под објектите 
што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да 
побара писмена согласност од надлежниот 
општински орган, кој дава согласност по мислење од 
соодветното комунално претпријатие. Трошоците за 
заштита на тие објекти се на товар на корисникот  на 
земјиштето. 

- Трошоците за преместување на постојните 
објекти од комуналната инфраструктура што пречат 
за изградба и користење на објектите се на товар на 
корисникот на земјиштето, со исклучок на 
трошоците за преместување на постојните 
инфраструктурни инсталации што пречат за 
изградба и користење на објектите изградени без 
согласност на надлежниот општински орган. 
Трошоците за расчистување на градежното земјиште 
и геомеханичките  испитувања се на товар на 
корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на 
земјиштето е должен да ги надомести на Општината, 
порано направените трошоци за расчистување на 
градежната парцела. 
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Р.бр П  Р  И  Х  О  Д  И Износ 

1 ЈП за државни патишта 3,440,469.00     

2 Буџет на Општина Чашка 6,474,612.00     

3 Министерство за финансии - грант 3,257,890.00     

4 Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален развој 15,658,015.00     

  Вкупно 28,830,986.00     

      

  Р А  С Х О Д И 28,830,986.00 ден. 

Ф1 Урбано планирање 1,600,000.00 ден. 

1 Изработка на урбанистичка документација  300,000.00     

  Обврски по урбанистичка документација од 2014 година 200,000.00     

2 
Изработка на проектна документација за подобрување на 
водоснадбувањето на с.Горно Јаболчиште 300,000.00     

3 Изработка на техничка документација    500,000.00     

4 Плаќање на обврски од 2014 300,000.00     

Ј6 
Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 
режим на сообраќај 1,400,000.00 

1 Зимско одржување 800,000.00     

2 Плаќање на обврски од 2014 300,000.00     

2 Одржување на улици  и патишта при непогоди 300,000.00     

ЈД Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 24,130,986.00     

2 Реконструкција на локален пат мансастир с.Мокрени -м.в. Теовски уши 19,473,096.00     

3 Изградба на улица во нас.Чашка  300,000.00     

4 Изградба на улица во с.Горно Јаболчиште   300,000.00     

  Реконструкција на локален пат за с.Горно Врановци 3,257,890.00     

5 Изградба на улица во с.Еловец    300,000.00     

6 Надзор на извршување на програмата  100,000.00     

6 Плаќање на обврски од 2014 400,000.00     

ЈИО  Изградба на системи за одведување и пречистување  1200000 

1 Доградба на фекална канализација во нас.Чашка 1000000 

2 Чистење на речни  корита на територијата на Општина Чашка   200000 

J00 Одржување на урбана опрема 400000 

1 Одржување на урбана опрема од     ЈПКД ТОПОЛКА 400000 

Ј40 Јавна чистота  100000 

1 
Доделување на срества по  Програма  за одржување на јавна чистота на 
ЈПКД ТОПОЛКА 100000 

  Вкупно (Ф и Ј) 28,830,986.00 ден. 

   

 
 
 
 
 

 

27



 

IVIVIVIV....            ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 
УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕ    

    
VVVV. . . .             ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

УРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НА Г Г Г ГРАДЕРАДЕРАДЕРАДЕЖНО ЖНО ЖНО ЖНО ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  
НЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБА    

.   
За урбани единици за кои се донесени 

урбанистички планови за село висината на 
надоместокот за уредување на градежното земјиште 
при изградба, доградба, надградба и пренамена на 
објекти е усвоена 350,00 денари.    

Во оваа цена не се предвидени трошоците за 
уредување на земјиштето околу објектите (партерно 
уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат 
самите граѓани. 

При изготвување на овој Програма  почитуван е 
Правилникот за степенот на уредувањето на 
градежното земјиште со објекти на комуналната 
инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во зависност 
од степеност на уреденост (Службен весник на РМ 
бр.88/2009, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11).  

Трошоците за уредување на градежното 
земјиште се утврдуваат во согласност со реалните 
трошоци направени за соодветниот степен на 
уреденост на градежното земјиште со објектите на 
комуналната инфраструктура во кои се засметани и 
трошоците за хидротехнички услови за приклучоци. 
Согласно тоа, висината на надоместокот за 
уредување на градежно земјиште се пресметува врз 
основа на новата корисна површина што ќе се гради, 
што представува збир на сите простори во објектот, 
согласно заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект, помножени со следните 
коефициенти: 

 
IIII.... Градежен реон  

1. Станбени објектиСтанбени објектиСтанбени објектиСтанбени објекти     350,оо ден./м2 

(индивидуални и колективни) 
    

- станбени простории . . . . . . . . . . .  
- станб. простории со висина до 
2,50 м, подпокривен простор . . .  
- лоѓија затворена од три 
страни. . . . . . . . . . . . 
- подлоѓија затворена од две 
страни. . . . . . 
- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . .  
- заеднички проодни тераси, 
пасажи. . . . . . . . .   
- помошни простории, остава 
за гориво,   котлара, визба . . . . . .  
- трафостаница од 35 Кв во 
објект и надвор од објектот. . . . .  
-скалишен простор и 
заеднички комуникации. 
- стражарници, управител, 
простории за домар. 
- паркиралишта и гаражи . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .          
    

 
 

Коефициент  1.0 
 
Коефициент  0.2 

 
Коефициент  0.4 

 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.2 

 
Коефициент  0.2 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.1 

  350,оо ден./м2 2. Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  
објектиобјектиобјектиобјекти    

    
- простории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- магацини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- помошни простории, остава 
за гориво,  котлара . . . . . . . . .  
- трафостаница од 35 Кв во 
објект и надвор од објект. . . . . . .  
- скалишен простор и 
заеднички комуникации. 
- паркиралишта и гаражи . . . . . .  
- лоѓија затворена од три 
страни. . . . . . . . . . . . 
- подлоѓија затворена од две 
страни. . . . . . 
- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . .  
- отворен наткриен простор . . . .  

 
Коефициент  1.0 
Коефициент  0.5 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.4 

 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.1 

 
Коефициент  0.5 

 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.4 
Коефициент  0.3 

3. Други објекти:Други објекти:Други објекти:Други објекти:    
- катна гаража . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- спортски покриени објекти . .  
- спортски откриени објекти . . .  
- гасни станици и базни 
станици за 50% од површина за 50% од површина за 50% од површина за 50% од површина 
на локацијатана локацијатана локацијатана локацијата. 
- отворени пазаришта, за 30% 
од површината на локацијата .  
- базени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- трафостаници над 35Кв  . . . . . .  

  350 ден./м2 
Коефициент  0.2 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.3 

 
 

Коефициент  1.0 
 

Коефициент  1.0 
Коефициент  0.2 
Коефициент  1.0 

4. Објекти од група на намени Објекти од група на намени Објекти од група на намени Објекти од група на намени 
ГГГГ---- произ произ произ производство. водство. водство. водство. 
Дистрибуција и сервисиДистрибуција и сервисиДистрибуција и сервисиДистрибуција и сервиси    
Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка 
индустријаиндустријаиндустријаиндустрија    
Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка 
индустријаиндустријаиндустријаиндустрија    
Г3 сервисиГ3 сервисиГ3 сервисиГ3 сервиси    
Г4  стовариГ4  стовариГ4  стовариГ4  стоваришташташташта    

 
 
 
 

Коефициент  0.05 
 

Коефициент  0.05 
Коефициент  0.05 
Коефициент  0.05 
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5. За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица 
и нејзините придружни и нејзините придружни и нејзините придружни и нејзините придружни 
содржини ( продавници, содржини ( продавници, содржини ( продавници, содржини ( продавници, 
кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, 
автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, 
помошни простории)помошни простории)помошни простории)помошни простории)    
----продажни простории на продажни простории на продажни простории на продажни простории на 
бензинскитбензинскитбензинскитбензинските пумпни станици е пумпни станици е пумпни станици е пумпни станици     
----услужни простории на услужни простории на услужни простории на услужни простории на 
бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици     

 
 
 
 
 
 

1,0 
 

1,0 

6. За објекти од групата на За објекти од групата на За објекти од групата на За објекти од групата на 
класи на намени Б5 класи на намени Б5 класи на намени Б5 класи на намени Б5 ––––    
угостителски и туристички угостителски и туристички угостителски и туристички угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси, хотелски комплекси, хотелски комплекси, хотелски 
комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и 
за објектите од групата на за објектите од групата на за објектите од групата на за објектите од групата на 
класи и намени А4класи и намени А4класи и намени А4класи и намени А4----хотелхотелхотелхотел, , , , 
мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и 
ловен дом:ловен дом:ловен дом:ловен дом:    
----сите просториисите просториисите просториисите простории    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.05 

 
По исклучок, во новата корисна површина што ќе се 
гради согласно заверената проектна документација 
не се пресметува површината на: 
  
 - инсталационите канали; 
 - окната за лофтови; 
 -  окна на врати ; 
 - отворени паркиралишта и 
 -подземни резервоари. 
 

За објектите со височина над 32 ката, висината за 
трошоците за уредување на градежното земјиште, во 
зависност од степенот на уреденост на градежното 
земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно 
пресметаната површина врз основа на новата 
корисна површина што ќе се гради, што представува 
збир на сите простори во објектот, согласно 
заверениот основен проект и анекс на основниот 
проект. 

Во останатите урбани единици за кои што 
општината нема донесено урбанистички план за 
село, а издавањето на условите за градба се врши врз 
основа на урбанистички план вон населено место, 
државна и локална урбанистичка планска 
документација и општи акти, при пресметувањето на 
надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе 
се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за 
уредување на градежното земјиште за основната 
инфраструктура и ќе се применува табелата за 
дополнително опремување на градежното земјиште. 
 

За агро берзи, откупно дистрибутивни  центри или 
пазари, висината  на трошоците за уредување на 
градежното земјиште во зависност од степенот на 
уреденост на градежното земјиште се пресметува на 
50% од вкупно пресметаната површина корисна 
површина. 
 

При пресметувањето на висината на надоместокот 
за уредување на градежното земјиште учеството на 

поедините елементи на дополнителното опремување 
на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од 
надоместокот за уредување на градежното земјиште, 
е следното: 
 

1. 

Изработка на генерални, 
детални урбанистички 
планови, урбанистичка 
документација, проектна 
документација и надзор 

 
5,00 % 

2 

Изградба на улици 
- пробивање . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- изградба на горен и долен 
строј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

11,00 % 
 

37,50 % 

3 
Изградба на фекална 
канализација 

 
6,00 % 

4 Изградба на водоводна мрежа 5,50 % 

5 
Поставување на ниско-
напонска мрежа 

5,оо % 

6 
Поставување на 
трафостаница 

10,00 % 

 Вкупно: 80,00 % 

  
Овие елементи претставуваат вистински (реални) 

трошоци за опремување на градежното земјиште, а 
учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. 

При реконструкција со која не се добива нова 
градежна површина, надоместокот за уредување на 
градежното земјиште не се наплатува. 

За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно 
изградените објекти согласно Член 20 став3 од изградените објекти согласно Член 20 став3 од изградените објекти согласно Член 20 став3 од изградените објекти согласно Член 20 став3 од 
Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени 
објектиобјектиобјектиобјекти (Службен  (Службен  (Службен  (Службен Весник на РМ бр.23/201Весник на РМ бр.23/201Весник на РМ бр.23/201Весник на РМ бр.23/2011) ,  при 1) ,  при 1) ,  при 1) ,  при 
пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од 
утврдениот утврдениот утврдениот утврдениот надоместокот за уредување на надоместокот за уредување на надоместокот за уредување на надоместокот за уредување на 
градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште. за основната за основната за основната за основната 
инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за 
дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното 
земјиштеземјиштеземјиштеземјиште. 

 
Висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште се пресметува на следниот 
начин: 

- За расчистувањето на градежни парцели за 
објекти од комунална инфраструктура за 
индивидуалната и заедничката комунална 
потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти 
од комунална инфраструктура и уредување на 
заедничкиот градски простор, се наплатува  
надоместок за уредување на градежно земјиште на 
ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во 
денари/м2 нето изградена површина. 

Корисникот на градежното земјиште мора да 
обезбеди согласност за приклучување на објектот на 
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соодветната секундарна мрежа за индивидуална 
потрошувачка од соодветното комунално 
претпријатие и без согласност на Општината не 
може да се приклучи на инфраструктурните мрежи 
и објекти во Општината.  

Доколку  не добие согласност од комуналното 
претпријатие по писмен пат, Општината ќе  склучи 
договор за регулирање на надоместок за уредување 
на градежно земјиште само за оние секундарни 
мрежи  од индивидуална потрошувачка за кои има 
писмена согласност. 

По добивањето на дополнителната согласност 
надоместокот за уредување на градежно земјиште за 
оваа секундарна мрежа од индивидуална 
потрошувачка се наплатува по упросечени цени. 

 
VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 
ИЗГРАДБА И ИЗГРАДБА И ИЗГРАДБА И ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОДРЖУВАЊЕ НА 
ИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТА    

    
За висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште, се склучува Договор за 
регулирање на надоместок за уредување на 
градежното земјиште во писмена форма, директно 
помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и 
Општината од друга страна, по доставена заверена 
проектна документација и доставено решение за 
локациски услови и енергетски согласности.  

Надоместокот за уредување на градежното 
земјиште за пренамена од станбен во друг вид 
простор се наплатува еднократно во висина на 
евентуалната разлика, а средствата се неповратни.  

Надоместокот за уредување на градежното 
земјиште за пренамена од  друг вид простор 
(административно -  деловен, производен и објекти 
од јавен карактер), во станбен простор не се 
наплатува. 

Во случај кога опремувањето на градежното 
земјиште е завршено во предходниот период, за 
целосно уредено градежно земјиште, корисникот на 
земјиштето плаќа надоместок до висината на 
реалните трошоци за уредување - целосен 
надоместок. 

Во случај кога градежното земјиште се доуредува 
(кога е изградена основната инфраструктурна 
мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна 
инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето 
е должен да инвестира во нејзината изградба. 

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се 
уредува или воопшто не  се уредува, корисникот на 
земјиштето плаќа надоместок до висината на 
трошоците за делумното уредување на земјиштето - 
делумен надоместок  или воопшто не плаќа 
надоместок.  

Во случај кога градежното земјиште е уредено со 
изградена основна инфраструктурна мрежа, а во 
локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема 
донесено урбанистичка документација и не е 

изградена  секундарната инфраструктурата, а 
корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради 
секундарната инфраструктурна мрежа, согласно 
оверена техничка документација за градење на 
инфраструктурните објекти со свои средства, 
должен е на општината да и надокнади за порано 
направените трошоци во висина од 20%(основна 
инфраструктура) од надоместокот за уредување на 
градежно земјиште да овозможи на идните 
корисници на земјиштето приклучување на 
инфраструктурните мрежи без да му платат 
надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе 
ја гради сам да биде технички примена од 
соодветното комунално претпријатие и да ја предаде 
на општината без надомест. 

.Трошоците за опремување и изградба на објекти 
од комунална инфраструктура надвор од 
конкретната градежна парцела и трошоците за 
преместување на објекти од комунална 
инфраструктура за индивидуална и заедничка 
комунална потрошувачка, што корисникот ги извел и 
си ги изведува самоиницијативно без учество на 
Општината, а пред склучување писмени договори за 
регулирање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште и писмен договор за  изведување 
на  објекти од комунална инфраструктура не се 
признаваат, освен во локалитети каде биле 
бесправно изградени објекти, а со донесување на 
нови урбанистички планови, истите се вклопуваат. 

За овие локалитети, мора да има исправна 
техничка документација за изградените објекти од 
инфраструктура, заверена од надлежен орган и 
изградените инфраструктурни мрежи примени од 
јавните комунални претпријатија. При ова се 
признаваат  само  трошоците  -  делот  од  
надоместокот  за  уредување  на  градежното 
земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од 
индивидуална комунална потрошувачка. 

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да 
биде предадена на локалната самоуправа; овозможи 
идно приклучување на нови идни корисници на 
земјиштето без надомест; а новите корисници на 
земјиштето да и надоместат на локалната 
самоуправа целосен надоместок за уредување на 
градежното земјиште. 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште 
може да се наплатува и по принцип на одложено 
плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално 
учество од вкупниот  износ  со обезбедување  на  
инструмент  (клаузула)  во Договорот за сигурна 
динамика и гаранција за исполнување на 
договорната обврска. Во функција на принципот на 
одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” 
врзани во зависност од висината на долгот и рокот на 
одложеното плаќање кои се формирани на следниов 
начин: 
∗ За вкупен износ на надоместокот до 20.000,оо 

денари надоместокот за уредување на 
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градежното земјиште ќе се плаќа при 
склучување на договорот во целост. 

∗ За вкупен износ на надоместокот од 40.000,оо до 
60.000,оо денари надоместокот за уредување на 
градежното земјиште ќе се плаќа 50% при 
склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе 
се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати. 

∗ За вкупен износ на надоместокот над 60.000,оо 
денари надоместокот за уредување на 
градежното земјиште ќе се плаќа 50% при 
склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе 
се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви  месечни рати. 

∗ При наплатување на надоместокот за уредување 
на градежното земјиште во случај на 
легализација (по донесување на Закон за 
легализација на дивоградби за населени места за 
кои има донесено урбанистички планови) на 
веќе изградени објекти плаќањето ќе се врши на 
24 (дваесет и четири) еднакви месечни рати, без 
оглед на висината на надоместокот. 

 
Во поглед на одложено плаќање, присилна 

наплата, каматата и застареноста на обврската за 
плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот 
помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината 
надлежен за уредување на градежно земјиште . 

 
VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 
СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗДОКУМЕНТАЦИЈА ЗДОКУМЕНТАЦИЈА ЗДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА А ГРАДЕЊЕ  НА А ГРАДЕЊЕ  НА А ГРАДЕЊЕ  НА 
ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ    

 
Општината ја финансира изработката на УП за 

село, УП вон населено место, локална урбанистичка 
планска документација и Општи акти (согласно 
усвоената годишна Програма за изработка на 
урбанистички планови за селата во Општина Чашка 
од страна на Советот на Општина Чашка) и 
изработка на техничка документација  за 
инфраструктурни објекти.УП вон населено место 
или локална урбанистичка планска документација 
кои се изработуваат на барање на заинтересирани 
правни или физички лица и чиишто програмски 
барања и подрачја на интерес се прифатливи за 
општината, ќе биде финансирана од страна на 
барателите. 

 
VIIIVIIIVIIIVIII.     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА       

        ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА    
    

Динамиката на извршувањето ќе зависи од 
создадените правни и технички услови, како и од 
приливот на средствата од надоместокот за 
уредување на  градежното земјиште и другите 
средства. 

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање 
на Одобрение за градење на објекти од комуналната 
инфраструктура. 

1.1.1.1. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА     
ППППРОГРАМАТАРОГРАМАТАРОГРАМАТАРОГРАМАТА    
    

Измените се однесуваат во приходниот и расходен 
дел од програмата.       Измената на Програмата за 
2013 година е резултат на се поголемите потреби на 
населението на Општина Чашка од една страна и 
слабиот буџет од друга стран. Предлагачот смета 
доколку се набави материјалот и учество на 
локалното население ќе може да се изгради  поголем 
обем на инфраструктура а исто така и ќе се зголеми 
јавното учество во изградбата на локалната 
инфраструктура и подигне свеста кај населението. 
Со обезбедување на повеќе финансиски срества ќе се 
создаде можност за проширување на програмата. 

 
XXXX.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    

 
1. За спроведување на оваа Програма надлежен е 

градоначалникот на Општина Чашка.  
 
2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен 

за прераспоредувањето на средствата на 
работите од една во друга позиција во износ  до 
5% да го информира Советот на Општина Чашка, 
а за поголемо прераспоредување на средства 
одлука мора да донесе Советот на Општина 
Чашка. 

 
Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од 
денот на објавувањето во “Службен гласник на 
општина Чашка”.    
    
Бр. 07–1581/38 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

                   
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 
Програма Програма Програма Програма зазазаза    изработка на урбанистички планови изработка на урбанистички планови изработка на урбанистички планови изработка на урбанистички планови 

во општина Чашка за 2015 годинаво општина Чашка за 2015 годинаво општина Чашка за 2015 годинаво општина Чашка за 2015 година    
 
   Се објавува Заклучок за усвојување на Програма 

за изработка на урбанистички планови во општина 
Чашка за 2015 година, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 
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Бр. 08- 1581/7 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен Весник на РМ" бр. 
5/02), член 14 точка 5 од Статутот на Општина Чашка 
(„Сллужбен гласник на општина Чашка бр.8/07), член 
17 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање Службен весник на РМ бр, 51/05, 137/07, 
91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 И 42/14), 
Советот на општина Чашка, на седницата на 
14.11.2014 година донесе: 

  
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма за усвојување на Програма зазазаза    изработка на изработка на изработка на изработка на 
урбанистички планови во општина Чашка урбанистички планови во општина Чашка урбанистички планови во општина Чашка урбанистички планови во општина Чашка за 2015 за 2015 за 2015 за 2015 

годинагодинагодинагодина    
    

1. Советот на општина Чашка  усвои,,,,    Програма за 
изработка на урбанистички планови во општина 
Чашка за 2015 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен  гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/6 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 22, став 1, точка 1, од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/02), а во согласност со член 17 од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање ("Службен 
весник на РМ" бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 
53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Советот на 
Општина Чашка, на седницата одржана на ден  
14.11.2014 година ја донесе следната: 

    
ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за изработка на урбза изработка на урбза изработка на урбза изработка на урбанистички планови воанистички планови воанистички планови воанистички планови во    
Општина Чашка за 2015 годинаОпштина Чашка за 2015 годинаОпштина Чашка за 2015 годинаОпштина Чашка за 2015 година    

 
1.1.1.1. ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    
Со оваа годишна Програма се планира изработка 

на урбанистички планови и локална урбанистичка 
планска документација за населени места и локации 
во Општина Чашка и истата претставува основа за 
уредување и опремување на градежното земјиште. 

Планирањето е основа за создавање на единствена 
реална функционална целина, преку која се 
овозможува и отварање на нови локации за: 
домување, комерцијални и деловни намени, јавни 
институции, производство, дистрибуција и сервиси и 
зеленило и рекреација. 

Планирањето се овозможува преку: 
- изработка на Урбанистички план за село;  
- изработка на Урбанистички план вон населено 

место; 
- измена и дополнување на постојните 

урбанистички планови; 
- изработка на локална урбанистичка планска 

документација. 
 
2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ    
Врз основа на годишната програма за изработка на 

плановите, општината (нарачател на планот) 
склучува договор со овластена организација за 
изработка на урбанистичките планови. Со договорот 
се утврдува содржина на планот (планска програма), 
роковите за изработка, начинот на плаќање и други 
права и обврски на нарачателот и изработувачот на 
планот. 

Финансирањето на урбанистичките планови се 
планира да се обезбеди со: 

1. Средства од надомест за уредување на 
градежно земјиште 

2. Средства од надомест за уредување на 
градежно земјиште и од самофинансирање од 
заинтересирани правни и физички лица 

3. Самофинансирање од заинтересирани правни 
и физички лица 

4. Средства од Буџетот на Р.Македонија 
Финансиските средства обезбедени од страна на 

општината, за реализирање на дел од оваа програма, 
се дадени во Предлог-Програмата за уредување на 
градежното земјиште и заштита на животната 
средина на просторот на Општина Чашка за 2015 
година, во буџетската програма Ф1 – Урбанистичко 
планирање. Доколку во неа се обезбедат 
дополнителни финансиски средства, Програмата за 
изработка на урбанистички планови во 2015 година 
ќе биде соодветно дополнета. 

 
Сите финансиски трошоци за изработка на 

урбанистички планови и локални урбанистички 
плански документации кои се по барање на правни 
или физички лица се на товар на барателот. 

 
Урбанистичките планови за село и урбанистичките 

планови вон населено место, чија изработка е 
поврзана со обележувањето и вклопувањето на 
бесправните објекти, согласно Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти, ќе 
бидат дополнително вклучени во годишната 
програма, соодветно на динамиката на легализирање 
на објектите. 
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За 2015 година се планира изработка на следните 
урбанистички планови и локални урбанистички 
плански документации: 

 
2.1. У2.1. У2.1. У2.1. УрбанистиЧки план за селорбанистиЧки план за селорбанистиЧки план за селорбанистиЧки план за село    
2.1.1 Урбанистички план за село н.Чашка 
2.2. УрбанистиЧки план вОН НАселЕНО МЕСТО2.2. УрбанистиЧки план вОН НАселЕНО МЕСТО2.2. УрбанистиЧки план вОН НАселЕНО МЕСТО2.2. УрбанистиЧки план вОН НАселЕНО МЕСТО    
2.2.1 Урбанистички план вон населено место за 

изградба на комплекс со основна намена А-4 (викенд 
населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО Чашка   

 
2.3. О2.3. О2.3. О2.3. ОПШТИ АКТИПШТИ АКТИПШТИ АКТИПШТИ АКТИ    
2.3.1 Општ акт за село Мелница 
2.3.2 Општ акт за село Ореше 
2.3.3 Општ акт за село Мартолци 
2.3.4 Општ акт за село Бистрица 
2.3.5 Општ акт за село Папрадиште 
    
2.4. локална урбанисти2.4. локална урбанисти2.4. локална урбанисти2.4. локална урбанистиччччка планска ка планска ка планска ка планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    
Доколку општината има потреба за изработка на 

ЛУПД, за нејзината изработка одлука донесува 
советот на Општина Чашка и тоа представува основ 
за покренување на соодветната законска постапка за 
изработка на ЛУПД. 

Заинтересирани правни и физички лица можат да 
достават до општината ЛУПД, согласно Законот за 
просторно и урбанистичко планирање. 

За секое поднесено барање од правни и физички 
лица за одобрување на Планска програма за 
изработка на ЛУПД, Советот на Општина Чашка носи 
посебна Одлука за утврдување на потребата од 
изработка на конкретната ЛУПД. 

 
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    
По склучување на договорот со изготвувачот на 

планот, согласно чл.15-а од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање, се изработува планска 
програма со која се утврдуваат границата и 
содржината на планскиот опфат. Планската 
програма се состои од текстуален и графички дел. 

Цената на плановите се пресметува по хектар од 
испланираната површина, по договор со правното 
лице кое поседува лиценца за изработка на 
урбанистички планови, по пат на јавна набавка, 
согласно Законот за јавни набавки. 

Во зависност од потребите, оваа Програма може да 
се изменува и дополнува. 

Програмата влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавување во службен гласник на општина 
Чашка. 

 
Бр. 07 -1581/5 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

                   
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заклучок за објавување на Заклучок за објавување на Заклучок за објавување на Заклучок за усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на 
Програма Програма Програма Програма     за одржување на јавна чистота на за одржување на јавна чистота на за одржување на јавна чистота на за одржување на јавна чистота на 

територијата на општина Чашка за 2015 годинатериторијата на општина Чашка за 2015 годинатериторијата на општина Чашка за 2015 годинатериторијата на општина Чашка за 2015 година    
    
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 

одржување на јавна чистота на територијата на 
општина Чашка за 2015 година, што Советот на 
општина Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08- 1581/37 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

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 12 од Законот за јавна чистота-пречистен 
текст ("Службен Весник на РМ" бр.130/10, 23/11, 
53/11,80/12) и член 6 од Одлуката за одржување на 
јавна чистота на Општина Чашка, Советот на 
општина Чашка на седницата одржана на ден 
14.11.2014 година  донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за за за за усвојување на Програма усвојување на Програма усвојување на Програма усвојување на Програма     за одржување на јавна за одржување на јавна за одржување на јавна за одржување на јавна 
чистота на територијата на општина Чашка за 2015 чистота на територијата на општина Чашка за 2015 чистота на територијата на општина Чашка за 2015 чистота на територијата на општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    
 

1. Советот на општина Чашка  усвои, , , , Програма  за 
одржување на јавна чистота на територијата на 
општина Чашка за 2015 година    

 
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/36 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен Весник на РМ“ бр. 
5/02), член 12 од Законот за јавна чистота-пречистен 
текст ("Службен Весник на РМ" бр.130/10, 23/11, 53/11 
и 80/12) и член 6 од Одлуката за одржување на јавна 
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чистота на Општина Чашка, Советот на Општина 
Чашка ја донесе следната: 
 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    
за одржување на јавна чистота на територијата на за одржување на јавна чистота на територијата на за одржување на јавна чистота на територијата на за одржување на јавна чистота на територијата на 

општина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 година    
 
I. ОПШТ ДЕЛ I. ОПШТ ДЕЛ I. ОПШТ ДЕЛ I. ОПШТ ДЕЛ  

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1 
Со оваа Програма за одржување на јавна чистота 

поблиску се уредуваат видот и обемот на работите 
што треба да се извршат, финансиски средства за 
вршење на работите, временски рокови за 
извршување на работите, динамика и начин на 
вршење на работите за одржување на јавна чистота 
на територијта на Општина Чашка за тековната  2015 
година. 

Програмата опфаќа и предвидува поставување на 
соодветни садови за фрлање на отпадоци на јавните 
површини и на отворените простори пред јавните 
објекти, како и начинот, формата, бојата и изгледот 
на садовите за фрлање на отпадоци. 

Со програмата се утврдува и начинот на 
обезбедување на јавни санитарни јазли. 
 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    
 Одделни изрази употребени во оваа 
програма го имаат следното значење: 
   -Одржување на јавна чистота на јавни површини    е 
чистење (метење и миење) на јавни површини и 
отворени простори на јавни објекти, како и чистење 
на снег во зимски услови; 
            -Собирање на смет    е отстранување на создадениот 
смет од одржувањето на јавната чистота на јавните 
површини и објектите и сместување во садови за 
смет; 
    
-Смет е збир од отпадоци што се сoбираат при 
одржување на јавната чистотa; 
            ----Јавни површини и отворени простори на јавни 
објекти    се улици, тротоари, велосипедски патеки, 
плоштади, кејови, подвозници, надвозници, мостови, 
паркиралишта, училишни дворови, скалила кои ги 
поврзуваат површините на јавен сообраќај, градски 
паркови, парк-шуми, улични тревници, видиковци, 
гранични премини, железнички, автобуски, 
бензински и такси станици или стојалишта и други 
објекти на комуналната инфраструктура, јавни 
телефонски говорници, зоолошки градини, 
гробишта, сајмишта, пазари, магацини и складишта, 
спортско рекреативни објекти (спортски и детски 
игралишта, стадиони, хиподроми, стрелишта), јавни 
санитарни објекти, капалишта и отворени простори 
околу државни, локални и други јавни објекти;    
               -Корисници на услуга се корисниците на јавните 
површини и на отворените простори на јавните 
објекти и 
    
II. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАII. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАII. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАII. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА    

 
ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Под одржување на јавна чистота се подразбира 
чистење со метење и миење на јавните површини, 
улици, тротоари, плоштади, пешачки патеки, 
паркиралишта, паркови и зеленила,    уредени речни 
корита, видиковци, фонтани и сл., собирањето на 
сметот од садовите за отпад, нивно поставување, 
обезбедувањето на санитарни јазли, како и  чистење 
на снегот и мразот во зимски услови од јавните 
површини на територијата на Општина Чашка. 
            

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4 
Програмата за одржување на јавна чистота на 
територијта на Општина Чашка ја спроведува 
Јавното Претпријатие за комунални дејности Јавното Претпријатие за комунални дејности Јавното Претпријатие за комунални дејности Јавното Претпријатие за комунални дејности 
,,Тополка,, Чашка,,Тополка,, Чашка,,Тополка,, Чашка,,Тополка,, Чашка, а се однесува на годишно 
одржување на јавните површини во населените 
места Населба Чашка, Извор, Богомила, Населба 
Оморани, Теово, Лисиче и Мелница, врз основа на 
склучен договор за одржување на јавната чистота со 
Општина Чашка. 
 
III. ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА III. ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА III. ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА III. ВИД И НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА    
 

ччччлен 5лен 5лен 5лен 5 
Одржувањето на јавната чистота ќе се извршува со 
рачно метење и миење, миење со помош на 
специјализирано противпожарно возило,  третман со 
средство против раст на трева и собирање на сметот 
од садовите за отпад на 
 следните јавни површини: 
-Населба Чашка, Просторот на центаралниот дел од 
населбата (плоштад) и улица ,,Илинденска,, на потег 
од тунелот до мост на река Тополка, Парк на 
пријателството и улица Кочо Рацин,  улица  Коле 
Неделковски, улица Гоце Делчев, улица 8-Септември 
и улица која го поврзува почетниот дел на 
К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември. 
-Во населеното место Извор, 
 Просторот на центаралниот дел и должината 
тротоарот во правец на болница,, Јасеново,, 
-Во населеното место Богомила, 
 просторот на централниот дел, улицата од стариот 
Ѕидан мост до и просторот околу задружниот дом и 
уредениот дел од коритото на река ,,Сушица,, . 
-Во населено место Населба Оморани, 
Просторот на центаралниот дел и улицата за пристап 
до железничката станица. 
-Во населено место Теово, 
Просторот на центаралниот дел, просторот околу 
чешмата и јаворот и улицата за пристап до 
железничката станица. 
-Во Населеното место Лисиче, 
Просторот на централниот дел од населеното место, 
чешма и простор околу јаворот 
-Во населено место Мелница, просторот на 
централниот дел на населеното место. 
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ччччлен 6лен 6лен 6лен 6    
Одржувањето на јавна чистота ќе се извршува и со 
наводнување на зеленилото, дрворедите и паркот на 
пријателството на Просторот на центаралниот дел од 
населеното место Населба Чашка. 
 

ччччлен 7лен 7лен 7лен 7    
Одржувањето на јавната чистота со миење и 
испуштање ќе се извршува на фонтаната во населба 
Чашка и малото езерце во населеното место Извор. 
    
IV. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IV. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IV. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА IV. ОБЕМ И ДИНАМИКА НА ОДРЖУВАЊЕТО НА 
ЈАВНАТА ЧИСТОТАЈАВНАТА ЧИСТОТАЈАВНАТА ЧИСТОТАЈАВНАТА ЧИСТОТА    
    

ччччлен 8лен 8лен 8лен 8    
Одржувањето јавна чистота со рачно метење на 
наведените јавни површини од чл.5 ќе се извршува 
еднаш во текот на еден месец, миење со помош на 
специјализирано противпожарно возило ќе се 
извршува  два пати во текот на годината (јуни и 
септември), третманот со средство против раст на 
трева два пати во текот на годината (месец мај и 
август) и собирање на сметот од садовите за отпад на  
јавни површини два пати во текот на една седмица. 
    

ччччлен 9лен 9лен 9лен 9    
Одржувањето на јавна чистота со наводнување на 
зеленилото и  дрворедите во населеното место 
Населба Чашка ќе се врши два пати во текот на една 
семица во месеците мај, јуни, јули, август и 
септември. 
 

ччччлен 10лен 10лен 10лен 10    
Одржувањето на јавната чистота со миење и 
испуштање на водата ќе се извршува на фонтаната 
во населба Чашка еднаш во текот на еден месец и на 
малото езерце во населеното место Извор два пати 
во текот на годината. 
 
V. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ВО ЗИМСКИ V. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ВО ЗИМСКИ V. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ВО ЗИМСКИ V. ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА ВО ЗИМСКИ 
УСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИУСЛОВИ    
 

ччччлен 11лен 11лен 11лен 11    
Одржувањето на јавната чистота во зимски услови се 
подразбира рачно чистење на снегот и мразот од 
јавните површини наведени во чл.5 од оваа програма 
го врши ЈПКД ,,Тополка,, Чашка. 
Во зимски услови при снежни врнежи, чистењето на 
снегот и мразот го вршат сите сопственици, односно 
корисници на објекти на отворените простори пред 
објектите, со цел да се обезбеди непречен пристап до 
истите.  
Чистење на снегот и мразот во зимски услови на 
локалните патишта и улици ќе го врши правно лице 
кое располага со соодветна механизација за зимско 
одржување на локални патишта и улици во постапка 
спроведена, согласно одредбите од Законот за јавни 
набавки.  
    

VI. ПОСТАВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА VI. ПОСТАВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА VI. ПОСТАВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА VI. ПОСТАВУВАЊЕ НА САДОВИ ЗА ФРЛАЊЕ НА 
ОТПАДОЦИОТПАДОЦИОТПАДОЦИОТПАДОЦИ    
 

ччччлен 12лен 12лен 12лен 12    
Локациите за поставување на садови за фрлање на 
отпадоци на територијата на општината ги утврдува 
Одделението за урбанизам, комунални дејности, 
сообраќај и заштита на животната средина на 
Општина Чашка, по добиена согласност од страна на 
Одделението за инспекциски надзор на Општина 
Чашка и Советот на Општина Чашка. 
Во текот на 2015 година нема да се постават нови 
садови за фрлање на отпадоци, само ќе се поправаат 
и тековно одржуваат веќе постоечките.  
 

ччччлен 13лен 13лен 13лен 13    
Ќе се поправаат и тековно одржуваат, Садовите за 
фрлање на отпадоци-МЕТАЛНИ УРБАНИ КАНТИ ОД 
30 ЛИТРИ кои се поставени на растојание на секои 
100 метри во должина на улиците Коле Неделковски, 
Гоце Делчев, 8-Септември, Кочо Рацин и 
централниот дел во Населба ЧашкаНаселба ЧашкаНаселба ЧашкаНаселба Чашка, Просторот на 
центаралниот дел и должината тротоарот во правец 
на болница,, Јасеново,, во населено место Извор. Извор. Извор. Извор. 
Просторот на централниот дел, улицата од стариот 
Ѕидан мост до задружниот дом, Регионален пат Р-514 
од Железничка станица до Ѕидан мост на река 
Бабуна и улица од ООУ ,,Петре-Поп-Арсов,, до 
централен дел во населеното место БогомилаБогомилаБогомилаБогомила, 
Просторот на центаралниот дел и улицата за пристап 
до железничката станица во населено место населба 
Оморани Оморани Оморани Оморани и Просторот на централниот дел и главна 
улица во с.Оморани, с.Оморани, с.Оморани, с.Оморани, Просторот на центаралниот дел, 
регионален пат Р-514 кој поминува низ населено 
место и улицата за пристап до железничката 
станица во населено место населба ТеовоТеовоТеовоТеово,    Просторот 
на центаралниот дел и регионален пат Р-526 кој 
поминува низ населено место во населено место 
ЛисичеЛисичеЛисичеЛисиче, Просторот на централниот дел и улица од 
Подрачно училиште до централен дел на населеното 
место МелниМелниМелниМелницацацаца. 
Попоправката и тековното одржување на садовите 
за отпад ќе го врши ЈПКД ,,Тополка,, Чашка.  
    

ччччлен 14лен 14лен 14лен 14    
Ќе се поправаат и тековно одржуваат Садовите за 
фрлање на отпадоци-КОНТЕЊЕРИ ОД 1.1 м3 кои се 
поставени во населените места Населба Чашка, 
Извор, Богомила, Оморани, Теово, Лисиче, Мелница, 
Горно Врановци согласно потребата од истите т.е 
неможноста за пристап на специјализираното 
возило за собирање и транспорт на комунален отпад 
и на површини на Правни лица-субјекти кои со ЈПКД 
Тополка,, Чашка имаат склучено Договор за вршење 
на комунална услуга- собирање и транспорт на 
комунален отпад. 
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ччччлен 15лен 15лен 15лен 15    
Поставувањето на садовите за отпадоци  на 
отворените простори на јавни објекти (Училишта, 
Центри за стари лица и сл.), како и одржувањето на 
јавната чистота на истите го вршат сопственици, 
односно корисници на објекти на отворените 
простори. 
 
VII. ВИД, ФОРМА И ИЗГЛЕД НА САДОВИТЕ ЗА VII. ВИД, ФОРМА И ИЗГЛЕД НА САДОВИТЕ ЗА VII. ВИД, ФОРМА И ИЗГЛЕД НА САДОВИТЕ ЗА VII. ВИД, ФОРМА И ИЗГЛЕД НА САДОВИТЕ ЗА 
ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ ФРЛАЊЕ НА ОТПАДОЦИ     
 

ччччлен 16лен 16лен 16лен 16    
Поставените садови за фрлање на отпадоци ќе бидат 
од два вида (метални урбани канти од 30 литри и 
контењери од 1.1 м3).  
 

ччччлен 17лен 17лен 17лен 17    
Металните урбани канти од 30 литри и контењери од 
1.1 м3 ќе бидат изработени од метален материјал или 
поцинкуван метал, во зелена боја, на чиј облик стои 
натпис во првиот ред ,,ЈПКД ,,Тополка,, Чашка,, во 
вториот ред  ,,и,, и во третиот ред ,,Општина Чашка,, 
 
VIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ и ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ VIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ и ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ VIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ и ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ VIII. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ и ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНИ 
САНИТАРНИ ЈАЗЛИСАНИТАРНИ ЈАЗЛИСАНИТАРНИ ЈАЗЛИСАНИТАРНИ ЈАЗЛИ    
 

ччччлен 18лен 18лен 18лен 18    
Изградените    Јавни санитарни јазли во населеното 
место Богомила, во непосредна близина на 
задружниот дом и во населба Чашка, во непосредна 
близина на пазарот тековно ќе бидат одржувани од 
ЈПКД ,,Тополка,, Чашка. 
     
IX. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА IX. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА IX. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА IX. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАРАБОТИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАРАБОТИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТАРАБОТИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА    
    

ччччлен 19лен 19лен 19лен 19    
Извршувањето на работите предвидени со оваа 
Програма ќе се реализираат од Буџетот на Општина 
Чашка-Програма за градежно уредување за 2015 
година, Потпрограма Ј40 – Јавна Чистота. 
 

ччччлен 20лен 20лен 20лен 20    
Финансискиот дел на оваа Програма е содржан во 
Прилог 1 од оваа Програма и е составен дел на 
Програмата за одржување на јавна чистота на 
територијата на Општина Чашка. 
 

ччччлен 21лен 21лен 21лен 21    
Оваа Програма влегува во сила со денот на 
објавување во Службен гласник на Општина Чашка, 
а во текот на 2015 година ќе ја спроведува ЈПКД 
,,Тополка,, Чашка. 
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ПРИЛОГ 1 
ФИНАНСИСКИ ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2015 ГОДИНА  

 
Расход на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Чашка 

Извор на 
Приход на 

Програмата Ред
Бр. 

Позиција на извршување на работи 
Единечна 
цена во 
денари 

Количина 
Вкупна 

цена 

1 Населено место Населба Чашка  

1.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел од населбата (плоштад) и улица 
,,Илинденска,, на потег од тунелот до мост на река Тополка 
со метење 

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

 
3.000,оо 

1.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел од населбата (плоштад) и улица 
,,Илинденска,, на потег од тунелот до мост на река Тополка 
со третманот со средство против раст на трева  

 
600,оо 

 
1 

 
600,оо 

1.3 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- Парк на 
пријателството и улица Кочо Рацин со метење 

 
 

250,оо 

12 
(по еднаш во 

месец) 

 
3.000,оо 

1.4 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- Парк на 
пријателството и улица Кочо Рацин со третманот со средство 
против раст на трева  

600,оо 1 600,оо 

1.5 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Коле 
Неделковски со метење 

 
 

250,оо 

12 
(по еднаш во 

месец) 

 
3.000,оо 

1.6 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Коле 
Неделковски со третманот со средство против раст на трева 600,оо 1 600,оо 

1.7 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Гоце 
Делчев со метење 250,оо 

12 
(по еднаш во 

месец) 

 
3.000,оо 

1.8 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица Гоце 
Делчев со третманот со средство против раст на трева  600,оо 1 600,оо 

1.9 
Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица 8-
Септември и улица која го поврзува почетниот дел на 
К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември со метење 

 
 

250,оо 

12 
(по еднаш во 

месец) 

 
3.000,оо 

1.10 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- улица 8-
Септември и улица која го поврзува почетниот дел на 
К.Неделковски, Г.Делчев и 8-ми Септември со третманот со 
средство против раст на трева 

600,оо 1 600,оо 

1.11 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк) во должина на улиците и тротоарите на  Коле 
Неделковски, Гоце Делчев, 8-Септември, Кочо Рацин и 
централниот дел – 2 цистерни 

 
6.000,оо 

2 
(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
12.000,оо 

2 Населено место -Извор  

2.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел и должината тротоарот во правец на 
болница,, Јасеново,, со метење 

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

 
 

3.000,оо 

2.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел и должината тротоарот во правец на 
болница,, Јасеново,, со третманот со средство против раст на 
трева  

 
600,оо 

 
1 

 
600,оо 

2.3 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)- Просторот на центаралниот дел и должината 
тротоарот во праве4ц на болница,, Јасеново,, - 1 цистерна 

 
4.000,оо 

2 
(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
8.000,оо 

3 Населено место-Богомила 
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3.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- просторот 
на централниот дел, улицата од стариот Ѕидан мост до и 
просторот околу задружниот дом со метење 

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

 
 

3.000,оо 
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3.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- просторот 
на централниот дел, улицата од стариот Ѕидан мост до и 
просторот околу задружниот дом со третманот со средство 
против раст на трева 

 
600,оо 

 
1 

 
600,оо 

3.3 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- камено-
бетонски уреден дел од коритото на река ,,Сушица,,  со 
метење 

 
 

250,оо 

12 
(по еднаш во 

месец) 

 
3.000,оо 

3.4 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- камено-
бетонски уреден дел од коритото на река ,,Сушица,, со 
третман на средство против раст на трева 

 
600,оо 

 
1 

 
600,оо 

3.5 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)-  Просторот на централниот дел, улицата од стариот 
Ѕидан мост до задружниот дом, Регионален пат Р-514 од 
Железничка станица до Ѕидан мост на река Бабуна и улица 
од ООУ ,,Петре-Поп-Арсов,, до централен дел- 1 цистерна 

 
4.500,оо 

 
2 

(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
9.000,оо 

4 Населено место Населба и Село Оморани 

4.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел и улицата за пристап до железничката 
станица со метење 

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

 
 

3.000,оо 

4.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел и улицата за пристап до железничката 
станица со третман на средство против раст на трева 

 
600,оо 

 
1 

 
600,оо 

4.3 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)-  Просторот на центаралниот дел и улицата за пристап 
до железничката станица во населено место населба 
Оморани и Просторот на централниот дел и главна улица во 
с.Оморани-  
1 цистерна 

 
4.000,оо 

 
2 

(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
8.000,оо 

5 Населено место -Теово 

5.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и 
улицата за пристап до железничката станица со метење 

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

 
 

3.000,оо 

5.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина- Просторот 
на центаралниот дел, просторот околу чешмата и јаворот и 
улицата за пристап до железничката станица со третман на 
средство против раст на  трева 

600,оо 1 600,оо 

5.3 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)-  Просторот на центаралниот дел, регионален пат Р-
514 кој поминува низ населено место и улицата за пристап до 
железничката станица- 1 цистерна 
 

 
4.000,оо 

 
2 

(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
8.000,оо 

6  Населено место -Лисиче 

6.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина -Просторот 
на централниот дел и регионален пат Р-526 кој поминува низ 
населено место со метење  

 
 

250,оо 

 
12 

(по еднаш во 
месец) 

  
 

3.000,оо 

6.2 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)-   Просторот на централниот дел и регионален пат Р-
526 кој поминува низ населено место – 1 цистерна 

 
4.000,оо 

2 
(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
8.000,оо 

7 Населено место -Мелница 

7.1 

Одржување на јавна чистота на јавна површина со миење со 
помош на специјализирано противпожарно возило (црево и 
шмрк)- Просторот на централниот дел и улица од Подрачно 
училиште до централен дел на населеното место – 1 
цистерна 

 
4.000,оо 

 
2 

(по еднаш 
во месец 

јуни и 
септември) 

 
8.000,оо 
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ВКУПНО изразено во денари  
  

100 . 000 , оо 
 

 
Овој Прилог 1 Овој Прилог 1 Овој Прилог 1 Овој Прилог 1 ----ФиФиФиФинансиски дел е составен дел на ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА нансиски дел е составен дел на ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА нансиски дел е составен дел на ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА нансиски дел е составен дел на ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА 

ЧИСТОТА НА ТЕРИТЧИСТОТА НА ТЕРИТЧИСТОТА НА ТЕРИТЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 201ОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 201ОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 201ОРИЈАТА НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2015555 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА    
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Бр. 07–1581/35 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Закла објавување на Закла објавување на Закла објавување на Заклучок за усвојување на учок за усвојување на учок за усвојување на учок за усвојување на 
Програма Програма Програма Програма за управување со отпад на територијата за управување со отпад на територијата за управување со отпад на територијата за управување со отпад на територијата 

на општина Чашка за 2015 годинана општина Чашка за 2015 годинана општина Чашка за 2015 годинана општина Чашка за 2015 година    
    
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 

управување со отпад на територијата на општина 
Чашка за 2015 година, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08- 1581/58 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за 

локалната самоуправа („Службан Весник на РМ" бр. 
5/02), член 18 од Законот за управување со отпад 
("Службен  Весник на РМ" бр.9/11, 51/11, 123/12, 147/13), 
Советот на општина Чашка на седницата одржана на 
ден 14.11.2014 година  донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Програма за управување со отпад за усвојување на Програма за управување со отпад за усвојување на Програма за управување со отпад за усвојување на Програма за управување со отпад 
на територијата на општина Чашка за 201на територијата на општина Чашка за 201на територијата на општина Чашка за 201на територијата на општина Чашка за 2015 година5 година5 година5 година    

    
1. Советот на општина Чашка  усвои, , , , Програма за 

управување со отпад на територијата на 
општина Чашка за 2015 година 

    
2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/56 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 

Врз основа на одредбите од Законот за Управување 
со отпад и Планот за управување со отпад на 
Општина Чашка за периодот 2014-2019 година се 
предлага следната Програма за управување со 
отпадот за 2015 година.    

    
ППППРОГРАМАРОГРАМАРОГРАМАРОГРАМА    

за управување со отпад на територијата на за управување со отпад на територијата на за управување со отпад на територијата на за управување со отпад на територијата на 
општина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 годинаопштина Чашка за 2015 година 

 
Врз основа на одредбите од Законот за Управување 

со отпад и Планот за управување со отпад на 
Општина Чашка за периодот 2014-2019 година се 
предлага следната Програма за управување со 
отпадот за 2015 година. 

1. Проценка на видот и количеството на отпад 1. Проценка на видот и количеството на отпад 1. Проценка на видот и количеството на отпад 1. Проценка на видот и количеството на отпад 
кој се создава во Општината на годишно нивокој се создава во Општината на годишно нивокој се создава во Општината на годишно нивокој се создава во Општината на годишно ниво        

Управувањето со отпад во општина Чашка е во 
надлежност на ЈПКД ,,Тополка,, Чашка, кое е 
основано од страна на Општина Чашка во 1999 
година. 

Само во 6 (шест) населени места постои 
организиран систем на собирање отпад и тоа во 
Населба Чашка, Извор, Оморани, Богомила, Теово и 
Мелница. При тоа, отпадот во Населба Чашка, Извор, 
Оморани, Богомила и Теово го собира ЈПКД 
,,Тополка,, Чашка, додека отпадот во населеното 
место Мелница е организирано од Месната заедница, 
а го врши физичко лице, одредено од Месната 
заедница. 

Со оглед на фактот дека ЈПКД не врши мерење на 
количествата на собраниот отпад, односно наплатата 
се врши по м2, а не по количество, користејки го 
усвоениот стандард од 0,5 кг/жител/ден за 
руралните населени места (согласно со анализите и 
мерењата направени за изработка на националниот 
план за управување со отпад - односно во руралните 
населби е усвоен стандард од 190 кг/ж/год), можеме 
да констатираме дека 43% од вкупно создадениот 
отпад на територијата се собира од страна на ЈПКД. 
На годишно ниво вкупно генерираниот отпад на 
територијата на општината , согласно со стапката на 
пораст на населението изнесува: 

 

ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    

Број на Број на Број на Број на 
населениенаселениенаселениенаселение    

Врз основа на Врз основа на Врз основа на Врз основа на 
Попис на население Попис на население Попис на население Попис на население 
2002200220022002    

Број на Број на Број на Број на 
домаќинствадомаќинствадомаќинствадомаќинства    

Врз основа на Врз основа на Врз основа на Врз основа на 
Попис на население Попис на население Попис на население Попис на население 
2002200220022002    

Чашка 7.673 2.185 

 

Генериран отпад во Генериран отпад во Генериран отпад во Генериран отпад во 
кг/тоникг/тоникг/тоникг/тони    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    

месечномесечномесечномесечно    годишногодишногодишногодишно    

Просечно Просечно Просечно Просечно 
генерирање на генерирање на генерирање на генерирање на 
отпад по отпад по отпад по отпад по 
жител/кг/годишножител/кг/годишножител/кг/годишножител/кг/годишно    

Чашка 

121.489 
кг 

        121 
тони 

1.457.870 
кг 

        1.457 
тони 

190 
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Отпадот собран од страна на ЈПКД ,,Тополка, до 
2006 година се одлагал на депонијата за индустриски 
и комунален отпад со површина од 2 ха, лоцирана во 
месноста Долг Рид, на левата страна на 
регионалниот пат Велес-Прилеп, наспроти 
приклучокот на патот за населба Чашка. Оваа 
депонија престана да се користи во 2006 година и 
извршена е рекултивација на земјиштето. Новата 
депонија која од страна на ЈПКД ,,Тополка,, Чашка се 
користи за депонирање на отпадот, која истовремено 
е и Општинска депонија се наоѓа северозападно од 
населба Чашка, во атарот на селото Раковец, во 
месноста наречена Глиниште. Со депонијата 
управува ЈПКД ,,Тополка,, - Чашка, по претходно 
добиена согласност од Министерството за животна 
средина и просторно планирање на Р. Македонија. 
Местото на депонијата претставува јама која е 
оформена при експлоатирање суровини (глина) за 
производство на ќерамички блокови во фабриката 
,,Киро Ќучук,, во Чашка, и при ископ на глина за 
изградба на водонепропусна преграда на браната 
Лисиче. Депонијата има површина од околу 1.7 ха, со 
просечна длабочина од 8 метри. 

 Организираното собирање отпад ЈПКД ,,Тополка,, 
Чашка го врши со сопствени возила, поставени 
садови за отпад во Извор (4 контењери од 1.1м3 и 6 
канти од 120 литри), Оморани (2 контењери од 1.1 м3 и 
3 канти од 120 литри), Богомила (6 контерњери од 1.1 
м3 и 7 канти од 120 литри), Теово (2 контењери од 1.1 
м3 и 2 канти од 120 литри) и населба Чашка (30 канти 
од 120 литри), како и со празнење на садовите за 
отпад од самите корисници кои ги оставаат на јавна 
површина само во денот/вите кога Јавното 
претпријатие го собира отпадот. Динамиката со која 
се собира отпадот во населените места е 2 пати во 
текот на една седмица. 

ЈПКД ,,Тополка,, Чашка располага со следните 
возила кои ги користи за собирање и транспорт на 
отпад: 

 
Вид на возилоВид на возилоВид на возилоВид на возило    Година на Година на Година на Година на 

производствопроизводствопроизводствопроизводство    
Носивост во м3Носивост во м3Носивост во м3Носивост во м3    
 (растресит отпад) (растресит отпад) (растресит отпад) (растресит отпад)    

Специјално возило 
за собирање на отпад 
Камион марка 
Mitshubishi- Canter FЕ 
859 E 

2010 
7  
(компресиран-

збиен отпад 1:3) 

Камион марка 
DAEWOO  

2003 
5  
(растресит отпад) 

Трактор марка IMT 
1993 

4 
 (растресит отпад) 

Трактор марка IMT 
1993 

4 
 (растресит отпад) 

 
Пресметаните трошоци за извршување на дејноста 

на собирање и одлагање на отпадот се околу 
760.000.оо денари на годишно ниво, а во структурата 
на овие трошоци најмногу се присутни трошоци за 
плати на вработените и за гориво за возилата. 
Наплатата на трошоците за собирање на отпадот ја 
врши ЈКПД, при што истото, по претходно добиена 
согласност од основачот- Советот на Општина Чашка 

ја одредува и цената на услугата, која изнесува 2.00 
денари од м2 корисна површина на објект и се 
наплатува одвоено во сметката за комунални услуги 
од ЈПКД ,,Тополка,,. Степенот на наплата за собирање 
и одлагање на отпадот е околу 75%, што е релативно 
солиден процент на наплата кој овозможува 
покривање на трошоците за одржување, но не и за 
инвестирање во системот. Останатиот процент на 
неплатени сметки се должи на високиот степен на 
невработеност и нискиот социјален стандард (голем 
број корисници на социјална помош). 

Организиран систем на собирање и транспорт на 
отпад не постои во 32 од вкупно 42 населени места во 
Општина Чашка и тоа во: Горно Јаболчиште, Долно 
Јаболчиште, Еловец, Бањица, Мартолци, Стари Град, 
Согле, Бистрица, Ореше, село Чашка, Лисиче, 
Бусилци, Голозинци, Војница, Крајници, Крива 
Круша, Ново Село, Отиштино, Раковец, Дреново, 
Габровник, Мокрени, Ораов Дол, Капиново, 
Црешнево, Крнино, Степанци, Смиловци, Попадија, 
Владиловци, Поменово и Плевење, со вкупен број 
жители 3.735, односно 48.7 %. (Извор: ЈКПД 
,,Тополка,,Чашка). 

Освен во населените места: населба Чашка, Извор, 
Оморани, Богомила, Согле, Нежилово, Папрадиште, 
Горно Врановци, Долно Врановци (врановски Анови), 
Теово и Мелница каде постои организиран систем на 
собирање отпад преку ЈПКД ,,Тополка,, - Чашка. 

На територијата на Општина Чашка постојат диви 
депонии/ѓубришта, кои се производ на 
секојдневните активности на жителите и 
посетителите на општината, па така, најголем дел од 
овие помали депонии/ѓубришта се наоѓаат покрај 
патиштата речните корита. Исто така, и во реката 
Тополка се исфрла комунален отпад и отпад со голем 
волумен, од страна на жителите на селата Горно и 
Долно Јаболчиште. Отпадот директно го загрозува 
квалитетот на водата која се користи во 
хидросистемот Лисиче. 
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Дополнителен притисок врши и зголемениот број 

туристи, при што е регистриран зголемен тренд на 
развој на туризмот во општината, односно 
регистрираниот број ноќевања во текот на 2002 
година е 1192 ноќевања и во 2007 година 4202 
ноќевања. Самите сместувачки капацитети не се 
опфатени со услуга за собирање отпад од ЈПКД, 
односно просечно годишно согласно со 
регистрираниот број ноќевања се создава околу 2101 
кг/год. Исто така, во рамките на општината 
регистрирани се и 9 викенд-населби, од кои 8 немаат 
организирано, собирање отпад, што значи дека 21000 
кг/година несоодветно се депонираат. 

Во општината не се врши селектирање на отпад, 
односно не е воспоставен систем за селектирање на 
специфични типови отпад согласно законските 
одредби. Тоа се должи, пред се, на несоодветната 
стручна и техничка опременост, како на 
Комуналното претпријатие така и на Општинита, а 
од друга страна не се создадени соодветни 
економски услови за спроведување на оваа 
активност (не постои пазар за откуп на 
специфичните типови отпад).  

Од 2006 година Општина Чашка има вработено 
овластен комунален инспектор којшто истовремено 
ги извршува и обврските на инспекторот за животна 
средина. Во рамките на своите надлежности, 
инспекторот ги спроведува казнените мерки, 
согласно Законот за управување со отпад, Законот за 
јавна чистота, Законот за животна средина и други 
закони и подзаконски акти. 

Сепак, останува фактот дека во претстојниот 
период ќе мора сериозно да се пристапи кон 
решавање на овој проблем. Постојаното 
неконтролирано создавање диви депонии има 
големо влијание врз здравјето на луѓето, квалитетот 
на воздухот, површинските и подземните води, како 
и на деградирањето на земјиштето, а со самото тоа 
има влијание врз целокупниот квалитет на животот 
во општината. 

Меѓу проблемите со кои се соочува Општината е 
секако и проблемот со самозапалување на дивите 
депонии, како и несоодветното постапување на 
граѓаните кои самоволно пристапуваат кон нивно 
палење. Поради присуството на органска фракција 
на ѓубриштата, при нејзино гниење во присуство на 
кислород се ослободува метан. Тоа е гас кој го 
предизвикува ефектот на стаклена градина, а со 
негово палење се ослободува ЦО2 кој исто така 
претставува гас кој го предизвикува ефектот на 
стаклена градина, но е со помал интензитет. 
Проблемот настанува поради присуството на 
пластична амбалажа, кеси И слично, кои со палење 
ослободуваат особено штетни (канцерогени) материи 
- диоксини И фурани. 

Општина Чашка е дел од Вардарскиот Регион, и 
идното решение на проблемот на управување со 
отпад ќе биде во согласност со насоките дадени во 
Националната стратегија за управување со отпад.  

Од погореизнесеното произлегува дека состојбата 
со отпадот на територијата на Општина Чашка е 
следна: 

-58.7 % од населението не е опфатено со системот 
на организирано собирање на отпад; 

-Ниско ниво на свест кај локалното население за 
правилно постапување со отпадот, односно за негово 
депонирање; 

-Непостоење на техничка (возила, садови за 
собирање) и стручна опременост (квалификуван 
кадар) на ЈПКД ,,Тополка,, Чашка, 

-Евидентирани диви депонии во реката Тополка, 
Бабуна, локални патишта; 

-Не постои организиран систем за селектирање, 
рециклирање / реупотреба и преработка на 
собраниот отпад; 

-Не задоволување на основните минимум технички 
услови на Општинаската депонија; 

 
2. Мерки и активности за избегнување и 2. Мерки и активности за избегнување и 2. Мерки и активности за избегнување и 2. Мерки и активности за избегнување и 

намалување на количеството на создадениот намалување на количеството на создадениот намалување на количеството на создадениот намалување на количеството на создадениот 
отпадотпадотпадотпад    

Рециклирањето, односно организирано одвојување 
на рециклабилните фракциии од комуналниот отпад 
во Општина Чашка, денеска не постои во 
организиран интегрален вид. Како и во скоро сите 
општини во Република Македонија, така и во 
општина Чашка, од страна на неформалниот сектор 
се врши прибирање на дел од рециклабилните 
материјали, односно се собира хартијата, металот и 
пластиката (претежно ПЕТ амбалажа). Количините 
на вака собраниот материјал не е можно да се 
проценат. 

Количините на резаклабилни материјали кои се 
генерираат на годишно ниво во Општина Чашка, се 
следните: 
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ФракцијаФракцијаФракцијаФракција    
Застапеност Застапеност Застапеност Застапеност 

во процентво процентво процентво процент    
Вкупно тониВкупно тониВкупно тониВкупно тони    

на годишно нивона годишно нивона годишно нивона годишно ниво    

Органски отпад 26.2 381.7 

Дрво  2.7 39.3 

Хартија и картон 11.6 169 

Пластика  9.7 141 

Стакло  3.5 50.9 

Текстил  2.9 42.2 

Метали  2.6 37.8 

Опасен отпад 0.2 2.9 

Композити 2.2 32 

Комплексни 
производи 

0.3 4.3 

Инертен отпад 3.6 52 

Други категории 3.6 52 

Ситни делови  30.9 409 

ВКУПНОВКУПНОВКУПНОВКУПНО    101010100000    1 4571 4571 4571 457    

 
Согласно погоренаведеното како мерки и 

активности кои ќе придонесат за избегнување и 
намалување на количеството на создадениот отпад 
во Општина Чашка се предвидуваат: 

-Намалување на % од населението кое не е 
опфатено со системот на организирано собирање на 
отпад; 

-Подигнување на свестта кај локалното население 
за правилно постапување со отпадот, односно за 
негово депонирање;  

-Зголемување на техничката (возила, садови за 
собирање) и стручна опременост (квалификуван 
кадар) на ЈПКД ,,Тополка,, Чашка, 

-Воспоставување на организиран систем за 
селектирање, рециклирање / реупотреба и 
преработка на собраниот отпад; 

-Чистење на евидентираните постоечки диви 
депонии на територијата на Општина Чашка; 

-Опремување со основните минимум технички 
услови на Општинската депонија (опрема, човечки 
ресурси) и овозможување за нејзино функционирање 
како претоварна станица во рамките на 
регионалната депонија на Вардарски плански регион 
; 

-Зголемена контрола и надзор од страна на 
инспекциските служби на Општина Чашка. 

 
3. 3. 3. 3. Начинот на остварување на обврските на Начинот на остварување на обврските на Начинот на остварување на обврските на Начинот на остварување на обврските на 

правните и физичките лица коиправните и физичките лица коиправните и физичките лица коиправните и физичките лица кои    управуваат со управуваат со управуваат со управуваат со 
отпадотпадотпадотпад    

Правно лице кое треба да управува со 
отпадот,согласно законските обврски кои ја 
регулираат оваа област за територијата на Општна 
чашка е ЈПКД ,,Тополка,, Чашка кое изработува 
годишна оперативна програма која што е поврзана со 
годишната  програма  на  Општината  Чашка.   

Воведување на катастар на загадувачи (отпад како 
загадувач) каде што сите оние индустриски 
капацитети кои создаваат оптад ќе бидат 
евидентирани и врз основа на годишните количини 

на создаден отпад ќе бидат обврзани да доставуваат 
годишни програми за сопственото управување со 
отпад. 

 
4. Мерки и активности за поттикнување на 4. Мерки и активности за поттикнување на 4. Мерки и активности за поттикнување на 4. Мерки и активности за поттикнување на 

компостирањето на биоразградливиот отпадкомпостирањето на биоразградливиот отпадкомпостирањето на биоразградливиот отпадкомпостирањето на биоразградливиот отпад    
4.14.14.14.1 Јавна кампања Јавна кампања Јавна кампања Јавна кампања 
За прифаќање на концептот за искористување на 

биоразградливиот отпад, Општината ќе спроведе 
јавна кампања за подигање на јавната свест, која што 
ќе содржи: организирање на јавни презентации, 
подготовка на популарен материјал (лифлети, 
постери), информирање преку јавни медиуми, 
едукации на младата популација. 

 
   4.1   4.1   4.1   4.1 Техничка  Техничка  Техничка  Техничка документацијадокументацијадокументацијадокументацијаацијаацијаацијаација 
Врз основа на проценети количини на 

биоразградлив отпад и инвентарот на инсталации, 
кои генерираат ваков вид на отпад, Општината ќе 
превземе активност на подготовка на проектна 
документација за управување со овој вид на отпад, 
која ќе даде предлози за капацитетот на објектот, 
применетата технологија и пласирање на крајниот 
продукт. 

    
5.Начини за едукација и заподигање на јавната 5.Начини за едукација и заподигање на јавната 5.Начини за едукација и заподигање на јавната 5.Начини за едукација и заподигање на јавната 

свест на граѓаните за управување со отпадотсвест на граѓаните за управување со отпадотсвест на граѓаните за управување со отпадотсвест на граѓаните за управување со отпадот    
За оваа цел во 2015 година се планира: 
-Изработка на флаери и спроведување на кампања 

со посебен нагласок за училишната младина, како 
целна група од која се очекува најголем ефект. 

  
6. Реализација на обврските за намалување на 6. Реализација на обврските за намалување на 6. Реализација на обврските за намалување на 6. Реализација на обврските за намалување на 

количеството на биоразградливиколичеството на биоразградливиколичеството на биоразградливиколичеството на биоразградливи----от отпад што се от отпад што се от отпад што се от отпад што се 
ототототстранува на депониитестранува на депониитестранува на депониитестранува на депониите 

Реализација на обврските за намалување на 
количеството на биоразградливиот отпад што се 
отстранува на депониите, ќе се спроведе преку 
едукација на населението и спроведување на нацрт 
планот за управување со отпад, прикажани во точка 
4 од овој план. 

 
7.7.7.7.    Начините Начините Начините Начините на работа на инсталациите за на работа на инсталациите за на работа на инсталациите за на работа на инсталациите за 

преработка и отстранување на отпадпреработка и отстранување на отпадпреработка и отстранување на отпадпреработка и отстранување на отпад 
На територија на Општина чашка не постојат такви 

инсталации. 
 
8.8.8.8. Реализација на мониторингот и на  Реализација на мониторингот и на  Реализација на мониторингот и на  Реализација на мониторингот и на 

информативниот систем воинформативниот систем воинформативниот систем воинформативниот систем во    областа на областа на областа на областа на 
управувањето со отпадотуправувањето со отпадотуправувањето со отпадотуправувањето со отпадот 

Мониторинот на состојбите со отпадот ќе се 
реализира преку база на податоци која што ќе ја 
оформи ЈП во соработка со Општината. Достапност 
до базата на податоци ќе имаат надлежните 
вработени од ЈП и Одделението за инспеекциски 
надзор во Општината. Мониторингот за 2014 година 
ќе се спроведе со пополнување на обрасците за 
идентификација и транспорт на отпад, како и со 
изготвување на годишните извештаи за 
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управувањето со отпадот. Овие обрасци се 
задолжителни за приватните прептријатијата, како и 
за ЈПКД Тополка,, Чашка 

 
9999....    Други мерки од важност за реализација на Други мерки од важност за реализација на Други мерки од важност за реализација на Други мерки од важност за реализација на 

Планот за управување со отпадПланот за управување со отпадПланот за управување со отпадПланот за управување со отпад    
 
9.1Воведување на организиран систем за 9.1Воведување на организиран систем за 9.1Воведување на организиран систем за 9.1Воведување на организиран систем за 

собирање и транспорт на отпад зголемен за 10% собирање и транспорт на отпад зголемен за 10% собирање и транспорт на отпад зголемен за 10% собирање и транспорт на отпад зголемен за 10% 
корисници/жители од Општина Чашкакорисници/жители од Општина Чашкакорисници/жители од Општина Чашкакорисници/жители од Општина Чашка 

Основен услов за соодветно управување на 
комуналниот цврст отпад е целосната покриеност на 
територијата и населението во општина Чашка со 
услугата за собирање, транспорт и депонирање на 
овој вид отпад.Поради тоа како главен приоритет за  
општина Чашка е дефинирана оваа цел. 
Опфатеноста на населението со услугата за 
собирање на отпадот изнесува 48.7 %. од вкупното 
население на Општина Чашка. Од аспект на јавното 
мислење за оваа активност, согледувањата на 
општината се дека постои заинтересираност за 
вклучување на нови домаќинства-корисници 

Дефинирана акција за 201Дефинирана акција за 201Дефинирана акција за 201Дефинирана акција за 2015555 година е да се  година е да се  година е да се  година е да се 
постигне покриеност на 58.7% од населението на постигне покриеност на 58.7% од населението на постигне покриеност на 58.7% од населението на постигне покриеност на 58.7% од населението на 
Општина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина Чашка. 

9.2Подобрување на управување со општинската 9.2Подобрување на управување со општинската 9.2Подобрување на управување со општинската 9.2Подобрување на управување со општинската 
депонија ,,Глиниште,,депонија ,,Глиниште,,депонија ,,Глиниште,,депонија ,,Глиниште,,    

Постојниот начин на депонирање на отпадот не ги 
задиволува ниту најелементарните стандарди за 
основно депонирање. Самата депонија исто така е 
далеку од задоволување на било какви стандарди за 
ваков вид на депонии. Поради тоа една од 
примарните акции за 2015 година е: 

Содзавање на основни услови за соодветно 
управување на депонијата 

Мерки кои ќе се превземат во текот на 2015 година 
се: 

• Оградување на депонијата 
• Дефинирање на место за одлагање на 

инертниот отпад 
9.3 Регионален пристап во управувањето со 9.3 Регионален пристап во управувањето со 9.3 Регионален пристап во управувањето со 9.3 Регионален пристап во управувањето со 

отпад за Вардарски плански регионотпад за Вардарски плански регионотпад за Вардарски плански регионотпад за Вардарски плански регион    
Општина Чашка дел од регионалниот систем за Општина Чашка дел од регионалниот систем за Општина Чашка дел од регионалниот систем за Општина Чашка дел од регионалниот систем за 

управување со отпадотуправување со отпадотуправување со отпадотуправување со отпадот    
Регионалниот пристап во решавање на 

управувањето со отпадот, според НПУО е единствен 
начин за создавање на одржлив систем за 
управување со отпадот. Дефинираните приоритети 
на државно ниво од аспект на заштита на животната 
средина се решавање на управувањето со 
комуналниот цврст отпад и решавање на проблемот 
со нетретирање на отпадните комунални води. Како 
прв чекор за реализација на оваа стратешка цел е 
изработка на физибилити студија за регионално 
управување со отпад за Вардарскиот плански регион.
  

Учество на општината во Учество на општината во Учество на општината во Учество на општината во изработка на изработка на изработка на изработка на 
физибилити студија за регионално управување со физибилити студија за регионално управување со физибилити студија за регионално управување со физибилити студија за регионално управување со 
отпадотпадотпадотпад    

Секако дека за реализација на оваа цел ќе биде 
потребно да се вложат максимални напори, кои пред 
се треба да бидат насочени кон донесување на 
одлуки за учество на секоја од општините кои 
припаѓаат на регионот и кон реализација на тие 
одлуки. Во текот на 2015 година како почеток на една 
иницијатива за реализација на целите треба да се 
донесе одлука за учество во регионално решавање на 
управувањето со отпад.    

9.4 Подигање на јавната свест кај на9.4 Подигање на јавната свест кај на9.4 Подигање на јавната свест кај на9.4 Подигање на јавната свест кај населениетоселениетоселениетоселението    
Реализацијата на активноста за зголемување на 

опфатот на населението со услугата за собирање, 
подигнување и транспорт на цврстиот комунален 
отпад е во зависност од учеството на населението. 
Поради тоа е предвидено пред да се пристапи кон 
реализација на наведената активност да се спроведе 
кампања за подигнување на јавната свест за 
корисноста на овој вид на услуга. 

Со цел успешна реализација на оваа акција 
планирана е следната акција која ќе се реализира во 
2015 година: 

Кампања за воведување на услугата за 
подигнување, транспорт и депонирање на отпадот 

Акцијата ќе биде реализирана преку следните 
активности: 

• Припрема на кампањата 
• Спроведување на кампањата 
• Анализа на остварените резултати    
 
9.5Соодветен третмат на биогразградливиот 9.5Соодветен третмат на биогразградливиот 9.5Соодветен третмат на биогразградливиот 9.5Соодветен третмат на биогразградливиот 

отпадотпадотпадотпад    
За 2015 година  се предвидени следните 

активности за реализација на оваа цел. 
-кампања кај населението за компостирање на 

отпадот и искористување на компасот. 
Планирани активности за 201Планирани активности за 201Планирани активности за 201Планирани активности за 2015555 година: година: година: година: 

Дефинирана Дефинирана Дефинирана Дефинирана 
целцелцелцел----    

АктивностАктивностАктивностАктивност    

Вкупно Вкупно Вкупно Вкупно 
проценети проценети проценети проценети 

трошоцитрошоцитрошоцитрошоци    

Финансиски Финансиски Финансиски Финансиски 
средства од средства од средства од средства од 

ссссопствен Буџет опствен Буџет опствен Буџет опствен Буџет 
на Општина на Општина на Општина на Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

Потребни Потребни Потребни Потребни 
финансискфинансискфинансискфинансиск
и средства и средства и средства и средства 

од од од од 
надворешннадворешннадворешннадворешн

и извории извории извории извори    

 
 

Воведување 
на систем за 
собирање на 

отпад на 
целата 

територија 

 
Оваа активност 
ќе ја извршува 
ЈПКД Тополка 
ворамките на 

своите 
надлежности 

 
Оваа активност 
ќе ја извршува 
ЈПКД Тополка 
ворамките на 

своите 
надлежности 

 
Оваа 

активност 
ќе ја 

извршува 
ЈПКД 

Тополка 
ворамките 
на своите 

надлежност
и 

            
Набавка на 
контењери 1.1 
м3 и урбани 
канти за 
собирање на 
комунален 
отпад 

120.000,оо 
денари 

120.000,оо 
денари 

/ 

      
Подобрување 
на 
управување 

30.000 денари 
 

30.000 денари 
 

/ 
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со 
општинската 
депонија –
чистење на 
депонија 

ВКУПНО 
Трошоци  

150.000,оо денари 150.000,оо денари / 

 
Бр. 07–1581/55 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

ззззаааа    објавувањеобјавувањеобјавувањеобјавување    нананана    ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    за утврдување на нацрт за утврдување на нацрт за утврдување на нацрт за утврдување на нацрт 
Урбанистички план вон нУрбанистички план вон нУрбанистички план вон нУрбанистички план вон населено место (УПВНМ) аселено место (УПВНМ) аселено место (УПВНМ) аселено место (УПВНМ) 
за изградба на комплекс со основна намена Аза изградба на комплекс со основна намена Аза изградба на комплекс со основна намена Аза изградба на комплекс со основна намена А----4 4 4 4 

(викенд населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО (викенд населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО (викенд населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО (викенд населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО 
Чашка Чашка Чашка Чашка ––––    плански период 2014плански период 2014плански период 2014плански период 2014----2024, Општина 2024, Општина 2024, Општина 2024, Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    
 
Се објавува Одлука за утврдување на нацрт 

Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за 
изградба на комплекс со основна намена А-4 (викенд 
населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО Чашка – 
плански период 2014-2024, Општина Чашка, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 
14.11.2014. 

 
Бр. 08- 1581/4 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 24 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање („Службен весник на РМ" 
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13, 163/13 и 42/14) и член 36 став 1 точка 15  од  
Законот за локалната самоуправа ( „Службен весник 
на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 14.11.2014 година, донесе             

    
ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за утврдување на нацрт Урбанистички план вон за утврдување на нацрт Урбанистички план вон за утврдување на нацрт Урбанистички план вон за утврдување на нацрт Урбанистички план вон 
населено место (УПВНМ) за изградба на комплекс населено место (УПВНМ) за изградба на комплекс населено место (УПВНМ) за изградба на комплекс населено место (УПВНМ) за изградба на комплекс 
со основна намена Асо основна намена Асо основна намена Асо основна намена А----4444 (викенд населба) на КП 75  (викенд населба) на КП 75  (викенд населба) на КП 75  (викенд населба) на КП 75 
м.в. Солинарче КО Чашка м.в. Солинарче КО Чашка м.в. Солинарче КО Чашка м.в. Солинарче КО Чашка ––––    плански период 2014плански период 2014плански период 2014плански период 2014----

2024, Општина Чашка2024, Општина Чашка2024, Општина Чашка2024, Општина Чашка    

член 1член 1член 1член 1    
Со оваа Одлука Советот на Општина Чашка 

утврдува нацрт Урбанистички план вон населено 
место (УПВНМ) за изградба на комплекс со основна 
намена А-4 (викенд населба) на КП 75 м.в. Солинарче 
КО Чашка – плански период 2014-2024, Општина 
Чашка, изработен од Планерис од Куманово, со 
тех.бр.04/2014 од октомври 2014 година. 

По утврдувањето на  нацрт планот и по добивање 
на Согласност од Агенцијата за катастар на 
недвижности за усогласеноста на нацрт-планот со 
катастарските подлоги, ќе се спроведе Јавна 
презентација и Јавна анкета. 

    
член 2член 2член 2член 2    

Јавната презентација и Јавната анкета ќе се 
спроведат со изложување на планот  во просториите 
на  Општината. 

Времето на изложување на планот за Јавна анкета 
и денот на одржување на Јавната презентација ќе 
бидат објавени со соопштение во јавните гласила. 

    
член 3член 3член 3член 3    

По спроведената Јавна презентација и Јавна анкета 
се изготвува Извештај за прифатените и 
неприфатените забелешки од страна на Стручна 
комисија формирана од Градоначалникот. 

Извештајот е составен дел на Одлуката за 
донесување на Предлог-планот. 

 
член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување, а ќе биде објавена во Службениот 
гласник на Општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/3 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

                   
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 
Елаборат за проценка на штети од елементарна Елаборат за проценка на штети од елементарна Елаборат за проценка на штети од елементарна Елаборат за проценка на штети од елементарна 

непогода(поплава)која зафати дел од територијата непогода(поплава)која зафати дел од територијата непогода(поплава)која зафати дел од територијата непогода(поплава)која зафати дел од територијата 
на општина Чашка во месец септември 2014 на општина Чашка во месец септември 2014 на општина Чашка во месец септември 2014 на општина Чашка во месец септември 2014 

годинагодинагодинагодина    
    
Се објавува Заклучок за усвојување на Елаборат за 

проценка на штети од елементарна непогода 
(поплава) која зафати дел од територијата на 
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општина Чашка на во месец септември 2014 година, 
што Советот на општина Чашка го  усвои на 
седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08- 1581/54 
14.11.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 22 став 1 точка 10  од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 
бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 
на 14.11.2014 година донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на ЕлабораЕлабораЕлабораЕлаборат за проценка на штети т за проценка на штети т за проценка на штети т за проценка на штети 
од елементарна непогодаод елементарна непогодаод елементарна непогодаод елементарна непогода    (поплава)(поплава)(поплава)(поплава)    која зафати која зафати која зафати која зафати 

дел од територијата на општина Чашка во месец дел од територијата на општина Чашка во месец дел од територијата на општина Чашка во месец дел од територијата на општина Чашка во месец 
септември 2014 годинасептември 2014 годинасептември 2014 годинасептември 2014 година    

    
1. Советот на општина Чашка  усвои Елаборат за 

проценка на штети од елементарна непогода 
(поплава) која зафати дел од територијата на 
општина Чашка во месец септември 2014 година. 

 
2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник 
на општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/53 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на 
финансиски средсфинансиски средсфинансиски средсфинансиски средстватватватва    

    
 Се објавува Решение за одобрување на 

финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го усвои на седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08-1581/52 
28.10.2014 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 14.11.2014 
донесе: 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средства    
    

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 
одобри барањето на Ивановиќ Ана од Чашка, за 
финансиски средства во висина од 5.000,оо 
денари, за лоша финансиска состојба. 

 
2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 
2014година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3. Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/50 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ бр 
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување  на 
финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го донесе на седницата на 14.11.2014 година,        
Градоначалникот на општина Чашка, донесе 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средства                                                
 

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 
Ивановиќ Ана од Чашка, финансиски средства 
во висина од 5.000,оо денари, за лоша 
финансиска состојба. 

 
2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 
2014година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3. Се задолжува Одделението за финансии во 

општина Чашка да го спроведе ова Решение. 
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4. Решението влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

 
Бр. 08-1581/51 
28.10.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

                Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување наа објавување наа објавување наа објавување на  Заклучок за одлагање на точка   Заклучок за одлагање на точка   Заклучок за одлагање на точка   Заклучок за одлагање на точка 
од дневен редод дневен редод дневен редод дневен ред    

    
Се објавува    Заклучок за одлагање на точка од 

дневен ред, што Советот на општина Чашка го усвои 
на седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08-1581/59 
28.10.2014 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

                Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 10 и 15 од 

Законот за локална самоуправа Службен весник на 
РМ бр. 5/02, Советот на општина Чашка на седницата 
на 14.11.2014 година, донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за за за за одлагање на точка од дневен редодлагање на точка од дневен редодлагање на точка од дневен редодлагање на точка од дневен ред    
 

1. Советот на општина Чашка ја одложи точката од 
дневен ред - Предлог-Програма за работа на 
ЈПКД Тополка -Чашка за 2015 година, за наредна 
седница 

 
2. Заклучокот  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка. 

 
Бр. 07–1581/58 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе:                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на 

Барање бр.07Барање бр.07Барање бр.07Барање бр.07----1577/1 од 07.11.2014 година поднесено 1577/1 од 07.11.2014 година поднесено 1577/1 од 07.11.2014 година поднесено 1577/1 од 07.11.2014 година поднесено 
од Анѓел Секуловскиод Анѓел Секуловскиод Анѓел Секуловскиод Анѓел Секуловски    

    
Се објавува, Одлука за не усвојување на Барање 

бр.07-1577/1 од 07.11.2014 година поднесено од Анѓел 
Секуловски, што Советот на општина Чашка го усвои 
на седницата на 14.11.2014.    

 
Бр. 08-1581/61 
28.10.2014 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 
5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 
14.11.2014 донесе: 

 
ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за на усвојување на барање бр.07за на усвојување на барање бр.07за на усвојување на барање бр.07за на усвојување на барање бр.07----1577/1 од 1577/1 од 1577/1 од 1577/1 од 
07.11.2014 година поднесено од Анѓел Секуловски07.11.2014 година поднесено од Анѓел Секуловски07.11.2014 година поднесено од Анѓел Секуловски07.11.2014 година поднесено од Анѓел Секуловски    

    
член член член член 1111    

Советот на општина Чашка не го усвои  барањето 
бр.07-1577/1 од 07.11.2014 година поднесено од Анѓел 
Секуловски поднесено  до Советот на општина 
Чашка.    

 
член член член член 2222    

Советот на опшина Чашка не го усвои Барањето 
наведено во член 1 на оваа Одлука, поради 
ненадлежност на Советот. 

 
член член член член 3333    

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавување во Службен гласник на општина 
Чашка. 

 
Бр. 07–1581/60 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на а објавување на Одлука за не усвојување на 

Барање 03Барање 03Барање 03Барање 03----1322/1 од 20.09.2014 поднесено од 1322/1 од 20.09.2014 поднесено од 1322/1 од 20.09.2014 поднесено од 1322/1 од 20.09.2014 поднесено од 
Чолаковски РеџепЧолаковски РеџепЧолаковски РеџепЧолаковски Реџеп    

 
   Се објавува, Одлука за не усвојување на Барање 

03-1322/1 од 20.09.2014 година  поднесено од 
Чолаковски Реџеп, што Советот на општина Чашка 
го усвои на седницата на 14.11.2014. 

 
Бр. 08-1581/63 
28.10.2014 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 
5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 
14.11.2014 донесе: 

 
ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за не усвојување на барање бр.03за не усвојување на барање бр.03за не усвојување на барање бр.03за не усвојување на барање бр.03----1322/1 од 1322/1 од 1322/1 од 1322/1 од 
20.09.2020.09.2020.09.2020.09.2014 година поднесено од Чолаковски Реџеп14 година поднесено од Чолаковски Реџеп14 година поднесено од Чолаковски Реџеп14 година поднесено од Чолаковски Реџеп    

    
член член член член 1111    

Советот на општина Чашка не го усвои  барањето 
бр.03-1322/1 од 20.09.2014 година,поднесено од 
Чолаковски Реџеп. 

 
член член член член 2222    

Советот на општина Чашка не го усвои Барањето 
наведено во член 1 на оваа Одлука, поради немање на 
доволно финансиски средсва за таа намена. 

 
член член член член 3333    

Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот 
на објавување во Службен гласник на општина 
Чашка. 

 
Бр. 07-1581/62 
14.11.2014 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  
Рамадан Амзов с.р. 
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комплекс со основна намена А-4 (викенд 
населба) на КП 75 м.в. Солинарче КО Чашка – 
плански период 2014-2024, Општина Чашка 

 
49.49.49.49. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Елаборат за проценка на штети од 
елементарна непогода(поплава)која зафати дел 
од територијата на општина Чашка во месец 
септември 2014 година 

 
50.50.50.50. Заклучок за усвојување на Елаборат за проценка 

на штети од елементарна непогода (поплава) која 
зафати дел од територијата на општина Чашка 
во месец септември 2014 година 

 
51.51.51.51. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 
 
52.52.52.52. Решение за одобрување на финансиски средства 
 
53.53.53.53. Решение за одобрување на финансиски средства   
 
54.54.54.54. Заклучок за објавување на  Заклучок за одлагање 

на точка од дневен ред 
 
55.55.55.55. Заклучок за одлагање на точка од дневен ред 
 
56.56.56.56. Заклучок за објавување на Одлука за не 

усвојување на Барање бр.07-1577/1 од 07.11.2014 
година поднесено од Анѓел Секуловски 
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57.57.57.57. Одлука за на усвојување на барање бр.07-1577/1 
од 07.11.2014 година поднесено од Анѓел 
Секуловски 

 
58.58.58.58. Заклучок за објавување на Одлука за не 

усвојување на Барање 03-1322/1 од 20.09.2014 
поднесено од Чолаковски Реџеп 

 
59.59.59.59. Одлука за не усвојување на барање бр.03-1322/1 

од 20.09.2014 година поднесено од Чолаковски 
Реџеп    

 
 
    

    

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

 
 

 

       Уредник: Бојанка Мирова 
      Изготвил: Димче Ангелов 
                                Оливера Таскова 
Техничка обработка: Димче Ангелов 
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