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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 13131313    

 година  година  година  година XIXXIXXIXXIX    

16161616....10101010.201.201.201.2015555 година година година година    

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: 

                   

ЗЗЗЗААААККККЛЛЛЛУУУУЧЧЧЧООООКККК    

ззззаааа    објавувањеобјавувањеобјавувањеобјавување    нананана    ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    зазазаза    давањедавањедавањедавање    нананана    

согласностсогласностсогласностсогласност    зазазаза    спогодбеноспогодбеноспогодбеноспогодбено    раскинувањераскинувањераскинувањераскинување    нананана    

преддоговор за продажба на недвижности преддоговор за продажба на недвижности преддоговор за продажба на недвижности преддоговор за продажба на недвижности 

оооодлука длука длука длука брбрбрбр.768/14 .768/14 .768/14 .768/14 одододод 29.12.2014  29.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 годинагодинагодинагодина    за за за за 

хотелски комплекс хотелски комплекс хотелски комплекс хотелски комплекс ГорноГорноГорноГорно    ВрановциВрановциВрановциВрановци    

    

   Се објавува Одлука за давање на согласност за 

спогодбено раскинување на преддоговор за 

продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 

29.12.2014 година за хотелски комплекс Горно 

Врановци, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 09.10.2015 година. 

 

Бр. 09- 1405/3 

09.10.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

  Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.50 ст.1 т.15 од 

Законот за Локалната Самоуправа (,,Службен 

Весник на РМ,, бр.05/02), Советот на Општина 

Чашка на 37-тата седница одржана на ден 

09.10.2015 година ја донесе следната:  

    

ООООДДДДЛЛЛЛУУУУККККАААА    

зазазаза    давањедавањедавањедавање    нананана    согласностсогласностсогласностсогласност    зазазаза    спогодбеноспогодбеноспогодбеноспогодбено    

раскинувањераскинувањераскинувањераскинување    нананана    преддоговор за продажба на преддоговор за продажба на преддоговор за продажба на преддоговор за продажба на 

недвижности онедвижности онедвижности онедвижности одлука длука длука длука брбрбрбр.768/14 .768/14 .768/14 .768/14 одододод 29.12.2014  29.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 

годинагодинагодинагодина    за хотелски комплекс за хотелски комплекс за хотелски комплекс за хотелски комплекс ГорноГорноГорноГорно    ВрановциВрановциВрановциВрановци    

    

ччччленленленлен 1 1 1 1    

Со оваа Одлука се дава согласност спогодбено да 

се раскине склучениот Нотарски акт- Преддоговор 

за продажба на недвижности одлука бр.768/14 од 

29.12.2014 година склучен кај нотар Елена 

Мартинова –Велес, склучен помеѓу Општина 

Чашка во својство на продавач и Шеис Селими и 

Неџати Адилов во својство на купувачи. 

 

ччччленленленлен 2 2 2 2    

Согласноста за спогодбено раскинување се дава врз 

основа на поднесено барање на договорната страна –

купувачи, а уплатените средства како дел од 

купопродажната цена, продавачот Општина Чашка да 

ги врати согласно начинот и условите кој ќе бидат 

утврдени со спогодбата од страна на Градоначалникот 

на  Општина Чашка. 

 

ччччленленленлен 3 3 3 3    

Оваа Согласност, Советот на Општината ја дава со 

цел недвижноста која е сопственост на Општина 

Чашка да биде ослободена од Товарот– Преддоговор за 

продажба на недвижности и да се овозможи 

недвижноста во иднина да биде предмет на идно 

користење, располагање или продажба. 

 

ччччленленленлен    4444    

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила со 

денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена во 

Службен Гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08 – 1405/4 

09.10.2015 година 

Чашка 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

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

    

 

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за давање 

на согласност за спогодбено раскинување на 

преддоговор за продажба на недвижности 

одлука бр.768/14 од 29.12.2014 година за 

хотелски комплекс Горно Врановци 

 

2.2.2.2. Одлука за давање на согласност за спогодбено 

раскинување на преддоговор за продажба на 

недвижности одлука бр.768/14 од 29.12.2014 

година за хотелски комплекс Горно Врановци    

    

 

 

 

    

 

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

 
 

 

Уредник: Бојанка Мирова 
Изготвил: Димче Ангелов 

 


