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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на на на на ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 2222    

 година  година  година  година XVXVXVXVIIIIIIIIIIII    

00007777....00003333....2012012012014444 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување наа објавување наа објавување наа објавување на    Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     66 66 66 66     

КО ВитанциКО ВитанциКО ВитанциКО Витанци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 66 КО  

Витанци, што Советот на општина Чашка ја  усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/13 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 66666666     КО  КО  КО  КО ВитанциВитанциВитанциВитанци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 66 КО Витанци. 

 

 

 

 

    

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1-домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/12 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистиурбанистиурбанистиурбанистичко планска документација на КПчко планска документација на КПчко планска документација на КПчко планска документација на КП    1364 1364 1364 1364     

КО МартолциКО МартолциКО МартолциКО Мартолци    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 1364 КО  

Мартолци, што Советот на општина Чашка ја  усвои 

на седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/15 

27.02.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 1364 1364 1364 1364  КО  КО  КО  КО МартолциМартолциМартолциМартолци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 1364  КО Мартолци. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1-домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/14 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

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

374/12 374/12 374/12 374/12     КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 374/12 

КО  Чашка,што Советот на општина Чашка ја  усвои 

на седницата на 27.02.2014. 

Бр. 08- 335/17 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 374/12 374/12 374/12 374/12  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 374/12  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  Г3 - сервиси. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/16 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     59/16 59/16 59/16 59/16     

КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 59/16 

КО  Чашка, што Советот на општина Чашка ја  усвои 

на седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/11 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 59/16 59/16 59/16 59/16  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 59/16  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1- домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/10 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

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

147/31 147/31 147/31 147/31     КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 147/31 

КО  Чашка, што Советот на општина Чашка ја  усвои 

на седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/9 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 147/31 147/31 147/31 147/31  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 147/31  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1- домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 
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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 – 335/8 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     862 и 862 и 862 и 862 и 

863 863 863 863     КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 862 и 

863 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја  

усвои на седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/23 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 862 и 863 862 и 863 862 и 863 862 и 863  КО КО КО КО Мелница Мелница Мелница Мелница    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 862 и 863  КО Мелница. 

 

 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1- домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/22 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     816 816 816 816     

КО ЛисичеКО ЛисичеКО ЛисичеКО Лисиче    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 816 КО  

Лисиче, што Советот на општина Чашка ја  усвои на 

седницата на 27.02.2014.     

 

Бр. 08- 335/21 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 
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ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 816 816 816 816  КО КО КО КО Лисиче Лисиче Лисиче Лисиче    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 816 КО Лисиче. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1- домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/20 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     111/6 111/6 111/6 111/6     

КО ЛисичеКО ЛисичеКО ЛисичеКО Лисиче    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 111/6 КО  

Лисиче, што Советот на општина Чашка ја  усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/19 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 111/6 111/6 111/6 111/6  КО КО КО КО Лисиче Лисиче Лисиче Лисиче    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 111/6  КО Лисиче. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  А1- домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/18 

27.02.2014 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 наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП урбанистичко планска документација на КП     2218 2218 2218 2218     

КО Горно ЈаболчиштеКО Горно ЈаболчиштеКО Горно ЈаболчиштеКО Горно Јаболчиште    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска документација на КП 2218 КО 

Горно Јаболчиште, што Советот на општина Чашка ја  

усвои на седницата на 27.02.2014.     
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Бр. 08- 335/37 

27.02.2014 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.5/02) член 10 став 4 од  Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на ден 27.02.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 2218 2218 2218 2218  КО КО КО КО Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 2218  КО Горно Јаболчиште. 

 

член 2член 2член 2член 2 

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени  Б-1- мали комерцијални и деловни 

дејности. 

 

члечлечлечлен 3н 3н 3н 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 335/36 

27.02.2014 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 Програма за дополнување на а објавување на Програма за дополнување на а објавување на Програма за дополнување на а објавување на Програма за дополнување на 

Програма за изработка на урбанистички планови  Програма за изработка на урбанистички планови  Програма за изработка на урбанистички планови  Програма за изработка на урбанистички планови  

во општина Чашка за 2014во општина Чашка за 2014во општина Чашка за 2014во општина Чашка за 2014    

 

Се објавува,    Програма за дополнување на 

Програма за изработка на урбанистички планови  во 

општина Чашка за 2014, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 27.02.2014. 

 

Бр. 08- 335/7 

27.02.2014 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 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 и 

55/13Советот на општина Чашка, на седницата на 

27.02.2014 година донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма за усвојување на програма за дополнување на за дополнување на за дополнување на за дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички Програмата за изработка на урбанистички Програмата за изработка на урбанистички Програмата за изработка на урбанистички 

планови во Општина Чашка за 2014 годинапланови во Општина Чашка за 2014 годинапланови во Општина Чашка за 2014 годинапланови во Општина Чашка за 2014 година    

        

1. Советот на општина Чашка  усвои, Програма за 

дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општина Чашка за 

2014 година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Сл.гласник на општина 

Чашка. 

 

Бр. 07 – 335/6 

27.02.2014 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.51/5, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 

163/13), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 27.02.2014, ја донесе следната: 
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ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за дополнување на Програмата за изработка на за дополнување на Програмата за изработка на за дополнување на Програмата за изработка на за дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 

годинагодинагодинагодина    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Програмата за изработка на урбанистичките 

планови за селата во Општина Чашка за 2014 година, 

донесена од Советот на Општина Чашка бр.07-1811/19 

од 15.11.2013 година се дополнува. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Дополнувањето се однесува на: 

 

1. Во делот ПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕ, точката 2. 

УрбанистиУрбанистиУрбанистиУрбанистиччччки план вон населено местоки план вон населено местоки план вон населено местоки план вон населено место се 

додаваат две нови точки 2 и 3 кои гласат: 

 

2. Урбанистички план вон населено место за вилна 

населба со намена А4 времено домување на КП 

75 КО Чашка, м.в. Солинарче, Општина Чашка 

 

3. Урбанистички план вон населено место за 

викенед населба на КП 109/4, КП 109/5, КП 110/2, 

КП 110/3, КП 110/4, КП110/5 м.в. Свински дол и КП 

111/2, КП 111/6, КП 111/8, КП111/10, КП111/11, 

КП111/12 м.в. Желковец КО Лисиче Општина 

Чашка 

    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка” 

 

Бр. 07 – 335/5 

27.02.2014 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 отпис на застарени а објавување на Одлука за отпис на застарени а објавување на Одлука за отпис на застарени а објавување на Одлука за отпис на застарени 

побарувања и обврски во Буџетот на општина побарувања и обврски во Буџетот на општина побарувања и обврски во Буџетот на општина побарувања и обврски во Буџетот на општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

Се објавува, Одлука за отпис на застарени 

побарувања и обврски во Буџетот на општина Чашка, 

што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

 

 

Бр. 08- 335/4 

27.02.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 3 од Законот за 

локалната самоуправа („Службен весник на РМ” 

бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 27.02.2014 година, донесе 

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за отпис за застарени побарувања и обврскиза отпис за застарени побарувања и обврскиза отпис за застарени побарувања и обврскиза отпис за застарени побарувања и обврски    

во Буџетот на Општина во Буџетот на Општина во Буџетот на Општина во Буџетот на Општина ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

членчленчленчлен    1111    

Со оваа Одлука се врши отпис на застарени 

обврски согласно Извештајот за извршениот попис 

на постојани средства и извештајот за отпис на 

застарени обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 

01-1968/3 од 31.12.2013година, изготвен од Комисијата 

за вршење на попис на постојани средства и обврски 

формирана од Градоначалникот. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Извештајот за извршениот отпис на застарени 

обврски во Буџетот на Општина Чашка бр. 01-1968/3  

од 31.12.2013 година е составен дел на оваа Одлука 

 

член 3член 3член 3член 3    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето и ќе се објави во „Службен гласник на 

Општина Чашка “. 

. 

Бр. 07 – 335/3 

27.02.2014 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 одобрув ање на а објавување на Решение за одобрув ање на а објавување на Решение за одобрув ање на а објавување на Решение за одобрув ање на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

        Се објавува Решение за одобрување на финансиски 

средства, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 27.02.2014. 
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Бр. 08- 335/29 

27.02.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002, Советот на 

општина Чашка на седницата на 27.02.2014 донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на физа одобрување на физа одобрување на физа одобрување на финансиски средстванансиски средстванансиски средстванансиски средства    

 

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Ивановиќ Славица од 

с.Чашка, за финансиски средства во висина од 

5.000,оо денари, за лекување и тешка 

материјална состојба. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 

година, 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 – 335/27 

27.02.2014 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 27.02.2014 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 Славица од с.Чашка, финансиски 

средства во висина од 5.000,оо денари, за 

лекување и тешка материјална 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. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр. 08- 335/28 

27.02.2014 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 оа оа оа објавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрување на ање на ање на ање на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

        Се објавува Решение за одобрување на финансиски 

средства, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

    

Бр. 08- 335/32 

27.02.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,Советот на 

општина Чашка на седницата на 27.02.2014 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 Севдин Бејлјров од с. Г. 

Јаболчиште, финансиски средства во висина од 

10.000,оо денари, за лекување. 

    

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 – 335/30 

27.02.2014 година 

Чашка 
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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 27.02.2014 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 

Севдин Бејлуров од с.Г.Јаболчиште, финансиски 

средства во висина од 10.000,оо денари, за 

лекување. 

 

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. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр. 08- 335/31 

27.02.2014 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 оа оа оа објавување на бјавување на бјавување на бјавување на ррррешение за одобрувешение за одобрувешение за одобрувешение за одобрување на ање на ање на ање на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

        Се објавува Решение за одобрување на финансиски 

средства, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

    

Бр. 08- 335/26 

27.02.2014 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 27.02.2014 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 Ангелов Тони  од Чашка, за 

финансиски средства во висина од 10.000,оо 

денари, за лекување. 

 

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 Сл.гласник на општина 

Чашка. 

    

Бр. 07 – 335/24 

27.02.2014 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 Сл.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 27.02.2014 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 

Ангелов Тони  од Чашка, финансиски средства 

во висина од 10.000,оо денари, за лекување. 

 

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. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр. 08- 335/25 

27.02.2014 година 

Чашка 
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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 оа оа оа објавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрувбјавување на Решение за одобрување на ање на ање на ање на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

        Се објавува Решение за одобрување на финансиски 

средства, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 27.02.2014. 

    

Бр. 08- 335/35 

27.02.2014 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 

27.02.2014 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 Незировска Рефика од 

с.Мелница, за финансиски средства во висина од 

5.000,оо денари, за лекување. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 

година, 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 – 335/33 

27.02.2014 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 27.02.2014 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 

Незировска Рефика од с.Мелница, финансиски 

средства во висина од 5.000,оо денари, за 

лекување. 

 

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. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето.    

    

Бр. 08- 335/34 

27.02.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р    

    

    

    

Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  66  КО Витанци 

 

2.2.2.2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 66  КО Витанци 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  1364  КО Мартолци 

 

4.4.4.4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 1364  КО Мартолци 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  374/12  КО Чашка 

 

6.6.6.6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 374/12  КО Чашка 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  59/16  КО Чашка 
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8.8.8.8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 59/16  КО Чашка 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  147/31  КО Чашка 

 

10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 147/31  КО Чашка 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  862 и 863  КО Мелница 

 

12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 862 и 863  КО 

Мелница 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  816  КО Лисиче 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 816  КО Лисиче 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  111/6  КО Лисиче 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 111/6  КО Лисиче 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 

документација на КП  2218  КО Горно Јаболчиште 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 2218  КО Горно 

Јаболчиште 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Програма за 

дополнување на Програма за изработка на 

урбанистички планови  во општина Чашка за 

2014 

 

20.20.20.20. Заклучок за усвојување на програма за 

дополнување на Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општина Чашка за 

2014 година 

 

21.21.21.21. Програма за дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во Општина 

Чашка за 2014 година 

 

22.22.22.22. Заклучок за објавување на Одлука за отпис на 

застарени побарувања и обврски во Буџетот на 

општина Чашка 

 

 

23.23.23.23. Одлука за отпис за застарени побарувања и 

обврски во Буџетот на Општина Чашка 

 

24.24.24.24. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

25.25.25.25. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

26.26.26.26. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

27.27.27.27. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

28.28.28.28. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

29.29.29.29. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

30.30.30.30. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

31.31.31.31. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

32.32.32.32. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

33.33.33.33. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

34.34.34.34. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

35.35.35.35. Решение за одобрување на финансиски средствa 

 

 

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

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/ Димче Ангелов 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
 

 


