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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    22222222    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIIIIIIIIIII    

00008888....00003333.201.201.201.2018888    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 6604 КО Богомила вовклопување на КП 6604 КО Богомила вовклопување на КП 6604 КО Богомила вовклопување на КП 6604 КО Богомила во идна  идна  идна  идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

    

Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 6604 КО Богомила во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/1 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУК АОДЛУК АОДЛУК АОДЛУК А    

за извршување вклопување на КП 6604 КО за извршување вклопување на КП 6604 КО за извршување вклопување на КП 6604 КО за извршување вклопување на КП 6604 КО 

Богомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација 

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

6604 КО Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Сл.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. 08- 379/11 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за  Одлука за  Одлука за  Одлука за извршување извршување извршување извршување 

вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП 7172717271727172 КО Богомила во идна  КО Богомила во идна  КО Богомила во идна  КО Богомила во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документаципланска документаципланска документаципланска документацијајајаја    

    

Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 7172 КО Богомила во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 
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Бр. 09- 479/5 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУК АОДЛУК АОДЛУК АОДЛУК А    

за за за за извршување вклопување на КП 7172извршување вклопување на КП 7172извршување вклопување на КП 7172извршување вклопување на КП 7172 КО  КО  КО  КО 

Богомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичкоБогомила во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација 

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

7172 КО Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/13 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна вклопување на КП 3389/1 КО Бистрица во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

    

Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 3389/1 КО Бистрица во идна урбанистичко-

планска документација, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година.  

 

Бр. 09- 479/2 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Сл. весник на 

РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на 

седницата одржана на 28.02.2018 ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 3389/1 КО за извршување вклопување на КП 3389/1 КО за извршување вклопување на КП 3389/1 КО за извршување вклопување на КП 3389/1 КО 

Бистрица  во идна урбанистичкоБистрица  во идна урбанистичкоБистрица  во идна урбанистичкоБистрица  во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 3389/1 

КО Бистрица. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Сл.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. 08- 379/22 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна вклопување на КП 6188 КО Богомила во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

    

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 6188 КО Богомила во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/3 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација ("Сл. весник на 

РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на 

седницата одржана на 20.02.2018 година ја донесе 

следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 6188 КО за извршување вклопување на КП 6188 КО за извршување вклопување на КП 6188 КО за извршување вклопување на КП 6188 КО 

БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 6188 

КО Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/18 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина 

Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна вклопување на КП 4112/1 КО Теово во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

    

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 4112/1 КО Теово во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/4 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за 
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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 28.02.2018г. ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопуваза извршување вклопуваза извршување вклопуваза извршување вклопување на КП 4112/1 КО Теовоње на КП 4112/1 КО Теовоње на КП 4112/1 КО Теовоње на КП 4112/1 КО Теово    

во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

4112/1 КО Теово. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/17 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),  

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одл Одл Одл Одлука за извршување ука за извршување ука за извршување ука за извршување 

вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна вклопување на КП 6464 КО Богомила во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

    

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 6464 КО Богомила во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

 

 

Бр. 09- 479/6 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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  28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 6464 КО за извршување вклопување на КП 6464 КО за извршување вклопување на КП 6464 КО за извршување вклопување на КП 6464 КО 

БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    во идна урбво идна урбво идна урбво идна урбанистичкоанистичкоанистичкоанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 6464 

КО Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/7 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
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бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопуввклопуввклопуввклопување на КП 3471 КО Бистрица во идна ање на КП 3471 КО Бистрица во идна ање на КП 3471 КО Бистрица во идна ање на КП 3471 КО Бистрица во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 3471 КО Бистрица во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/7 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 3471 КО за извршување вклопување на КП 3471 КО за извршување вклопување на КП 3471 КО за извршување вклопување на КП 3471 КО 

БистрицаБистрицаБистрицаБистрица    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацидокументацидокументацидокументацијајајаја    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

3471 КО Бистрица. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/16 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 897 КО Согле во идна вклопување на КП 897 КО Согле во идна вклопување на КП 897 КО Согле во идна вклопување на КП 897 КО Согле во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

    Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 897 КО Согле во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година.  

 

Бр. 09- 479/8 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 897 КО Соглеза извршување вклопување на КП 897 КО Соглеза извршување вклопување на КП 897 КО Соглеза извршување вклопување на КП 897 КО Согле    

во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 
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чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 897 

КО Согле. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/15 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна вклопување на КП 3127 КО Оморани во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

    Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 3127 КО Оморани во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/9 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 3127 КО за извршување вклопување на КП 3127 КО за извршување вклопување на КП 3127 КО за извршување вклопување на КП 3127 КО 

ОмораниОмораниОмораниОморани    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 3127 

КО Оморани. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/14 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна вклопување на КП 90/1 КО Смиловци во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 90/1 КО Смиловци во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 
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Бр. 09- 479/10 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 90/1 КО за извршување вклопување на КП 90/1 КО за извршување вклопување на КП 90/1 КО за извршување вклопување на КП 90/1 КО 

СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

90/1 КО Смиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/23 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),  

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 1482  КО Извор  во идна вклопување на КП 1482  КО Извор  во идна вклопување на КП 1482  КО Извор  во идна вклопување на КП 1482  КО Извор  во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 1482 КО Извор    во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

 

Бр. 09- 479/11 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршуза извршуза извршуза извршување вклопување на КП 1482  КО Изворвање вклопување на КП 1482  КО Изворвање вклопување на КП 1482  КО Изворвање вклопување на КП 1482  КО Извор    

во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 1482 

КО Извор. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/9 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на Одлука за извршување Одлука за извршување Одлука за извршување Одлука за извршување 

вклопување на КП 169/1  КО Владиловци во идна вклопување на КП 169/1  КО Владиловци во идна вклопување на КП 169/1  КО Владиловци во идна вклопување на КП 169/1  КО Владиловци во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 169/1 КО Владиловци    во идна урбанистичко-

планска документација, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/12 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 169за извршување вклопување на КП 169за извршување вклопување на КП 169за извршување вклопување на КП 169/1 КО /1 КО /1 КО /1 КО 

Владиловци во идна урбанистичкоВладиловци во идна урбанистичкоВладиловци во идна урбанистичкоВладиловци во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 

169/1 КО Владиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/12 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување а објавување а објавување а објавување на на на на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 579 580 581  КО Голозинци во вклопување на КП 579 580 581  КО Голозинци во вклопување на КП 579 580 581  КО Голозинци во вклопување на КП 579 580 581  КО Голозинци во 

идна урбанистичкоидна урбанистичкоидна урбанистичкоидна урбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 579 580 581 КО Голозинци    во идна урбанистичко-

планска документација, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/13 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за 
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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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 579 580за извршување вклопување на КП 579 580за извршување вклопување на КП 579 580за извршување вклопување на КП 579 580 и 581 КО  и 581 КО  и 581 КО  и 581 КО 

Голозинци во идна урбанистичкоГолозинци во идна урбанистичкоГолозинци во идна урбанистичкоГолозинци во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 579 

580 и 581 КО Голозинци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/8 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза обја обја обја објавување на авување на авување на авување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП 848  КО Мелница во идна вклопување на КП 848  КО Мелница во идна вклопување на КП 848  КО Мелница во идна вклопување на КП 848  КО Мелница во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 848 КО Мелница    во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

 

Бр. 09- 479/14 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување вклопување на КП 848  КО за извршување вклопување на КП 848  КО за извршување вклопување на КП 848  КО за извршување вклопување на КП 848  КО 

МелницаМелницаМелницаМелница    вововово идна урбанистичко идна урбанистичко идна урбанистичко идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 848 КО 

Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/21 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
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бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП 481481481481  КО Мелница во идна   КО Мелница во идна   КО Мелница во идна   КО Мелница во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 481 КО Мелница    во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/15 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување за извршување за извршување за извршување вклопување на КП 481вклопување на КП 481вклопување на КП 481вклопување на КП 481  КО   КО   КО   КО 

МелницаМелницаМелницаМелница    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

докумендокумендокумендокументацијатацијатацијатација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 481 

КО Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/20 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП 65 и 5465 и 5465 и 5465 и 54  КО   КО   КО   КО ВитВитВитВитанцианцианцианци во идна  во идна  во идна  во идна 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 65 и 54  КО Витанци во идна урбанистичко-

планска документација, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

 

Бр. 09- 479/16 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување за извршување за извршување за извршување вклопување на вклопување на вклопување на вклопување на КП КП КП КП 65 и 5465 и 5465 и 5465 и 54  КО   КО   КО   КО 

ВитанциВитанциВитанциВитанци    во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документацијадокументацијадокументацијадокументација    
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член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација 

во чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 65 

и 54  КО Витанци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/10 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување  Одлука за извршување 

вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП вклопување на КП 321 КО Мелница 321 КО Мелница 321 КО Мелница 321 КО Мелница во идна во идна во идна во идна 

урбаниурбаниурбаниурбанистичкостичкостичкостичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

     Се објавува Одлука за извршување вклопување на 

КП 321 КО Мелница    во идна урбанистичко-планска 

документација, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/17 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на Република 

Македонија" бр.5/02), член 10 став 4 од  Законот за 

постапување со бесправно изградени објекти 

(„Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 

72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16)  

и член 2, став 1, алинеја 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 28.02.2018 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување за извршување за извршување за извршување вклопување на вклопување на вклопување на вклопување на КП КП КП КП 321 КО Мелница 321 КО Мелница 321 КО Мелница 321 КО Мелница 

во идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичково идна урбанистичко----планска документацијапланска документацијапланска документацијапланска документација    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планска документација во 

чијшто плански опфат ќе биде  вклопена и КП 321 КО 

Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А - домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеја 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. 08- 379/19 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување наза објавување наза објавување наза објавување на    Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност 

и овластување заи овластување заи овластување заи овластување за измирување односно  измирување односно  измирување односно  измирување односно 

пренасочување на средства од Буџескатпренасочување на средства од Буџескатпренасочување на средства од Буџескатпренасочување на средства од Буџеската смека на а смека на а смека на а смека на 

Општина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина Чашка    

 

     Се објавува Одлука за давање на согласност и 

овластување за измирување односно пренасочување 

на средства од Буџеската смека на Општина 

Чашка,што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 
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Бр. 09- 479/18 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 

став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 

05/02), член 24 од Статутот на Општина ЧАШКА 

(„Службен гласник на Општина Чашка„ број 08/07), а 

во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот 

за јавен долг („Службен весник на РМ" бр.62/05, 

88/08, 35/11 и 139/14), Советот на Општина ЧАШКА на 

својата _6-та_ седница одржана на ден _28.02.2018_  

година, донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност и овластување  заза давање согласност и овластување  заза давање согласност и овластување  заза давање согласност и овластување  за    

измирување односноизмирување односноизмирување односноизмирување односно пренасочување на средства  пренасочување на средства  пренасочување на средства  пренасочување на средства 

од буџетската сметка на Општина ЧАШКАод буџетската сметка на Општина ЧАШКАод буџетската сметка на Општина ЧАШКАод буџетската сметка на Општина ЧАШКА    

  

член 1член 1член 1член 1    

Во случај на непочитување на договорените услуги, 

со оваа одлука се дава согласност и овластување на 

Градоначалникот на општина _ЧАШКА_ за 

измирување на средства од буџетската сметка на 

Општина _ЧАШКА_, во износ на искористените 

средства од Договорот/ите за грант, кои ќе се 

склучат согласно Договор за финансирање 

СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република 

Македонија и Европска инвестициона банка за 

Проект: "Водоснабдување и одведување на отпадни 

води" во врска со Законот за задолжување на 

Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни 

води" ("Службен весник на Република Македонија" 

број 83/10) и Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води" 

("Службен весник на Република Македонија" број 

154/2010), помеѓу Општина ЧАШКА и Министерство 

за транспорт и врски на Република Македонија. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Се овластува Градоначалникот на Општина 

_ЧАШКА_ да изврши измирување на средствата од 

буџетската сметка на општината, во износ на 

искористените средства од Договорот/ите за грант 

односно наплатата на средства да ја извршува 

Министерство за финансии на Република 

Македонија, со насочување на средства од 

буџетската сметка на општината-крајниот корисник 

и/или со задршка на дел од дотациите кои треба да 

се распределат на Општина _ЧАШКА_ до износот 

потребен за наплата на побарувањето, согласно 

одредбите од Законот за јавен долг („Службен весник 

на РМ" бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 

член 3член 3член 3член 3    

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Чашка". 

    

Бр. 08- 379/24 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:    

                                                                            

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување наа објавување наа објавување наа објавување на    Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност Одлука за давање на согласност 

и овластување запотпишување на Договор/и за и овластување запотпишување на Договор/и за и овластување запотпишување на Договор/и за и овластување запотпишување на Договор/и за 

гран,согласно Дигивирит за фингран,согласно Дигивирит за фингран,согласно Дигивирит за фингран,согласно Дигивирит за финансирање ансирање ансирање ансирање 

СЕПАРИССЕПАРИССЕПАРИССЕПАРИС    

    

                    Се објавува Одлука за давање на согласност и 

овластување за потпишување на Договор/и за 

гранд,согласно Договорот за финансирање 

СЕПАРИС, бр.2008-0446, помеѓу РМ и Европска 

инвестициона Банка за Проект: Водоснабдување и 

одведување отпадни води,и одлука за распределба 

на средства согласно Договоро за заем по проектот 

водоснабдување и одведување отпадни води,помеѓу 

општина Чашка и Министерство за транспорт и 

врски на РМ,што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 28.02.2018 година. 

    

Бр. 09- 479/19 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 

став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр. 

05/02), член 24 од Статутот на Општина ЧАШКА 

(„Службен гласник на Општина Чашка„ број 08/07), 

Советот на Општина ЧАШКА на својата 6-та седница 

одржана на ден 28.02.2018  година, донесе: 
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ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и запотпишување на Договор/и запотпишување на Договор/и запотпишување на Договор/и за грант, согласно  грант, согласно  грант, согласно  грант, согласно 

Договор за  инансирање СЕПАРИС број 2008Договор за  инансирање СЕПАРИС број 2008Договор за  инансирање СЕПАРИС број 2008Договор за  инансирање СЕПАРИС број 2008----0446 0446 0446 0446 

помеѓу  Република Македонија и Европска помеѓу  Република Македонија и Европска помеѓу  Република Македонија и Европска помеѓу  Република Македонија и Европска 

инвестициона банка заинвестициона банка заинвестициона банка заинвестициона банка за    

Проект: "Водоснабдување и одведување на Проект: "Водоснабдување и одведување на Проект: "Водоснабдување и одведување на Проект: "Водоснабдување и одведување на 

отпадни води" во врска со Законот за отпадни води" во врска со Законот за отпадни води" во врска со Законот за отпадни води" во врска со Законот за 

задолжување на Република  акедонија со заем кај задолжување на Република  акедонија со заем кај задолжување на Република  акедонија со заем кај задолжување на Република  акедонија со заем кај 

ЕвропсЕвропсЕвропсЕвропската инвестициона банка по Договорот за ката инвестициона банка по Договорот за ката инвестициона банка по Договорот за ката инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување заем по Проектот „Водоснабдување и одведување заем по Проектот „Водоснабдување и одведување заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води" ("Службен весник на Република отпадни води" ("Службен весник на Република отпадни води" ("Службен весник на Република отпадни води" ("Службен весник на Република 

Македонија" број 83/10) и Одлуката за Македонија" број 83/10) и Одлуката за Македонија" број 83/10) и Одлуката за Македонија" број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за распределба на средства согласно договорот за распределба на средства согласно договорот за распределба на средства согласно договорот за 

заем по проектот „Водоснабдување и одведувзаем по проектот „Водоснабдување и одведувзаем по проектот „Водоснабдување и одведувзаем по проектот „Водоснабдување и одведување ање ање ање 

на отпадни води" ("Службен весник на Република на отпадни води" ("Службен весник на Република на отпадни води" ("Службен весник на Република на отпадни води" ("Службен весник на Република 

Македонија" број 154/2010),Македонија" број 154/2010),Македонија" број 154/2010),Македонија" број 154/2010),    меѓу Општина ЧАШКА меѓу Општина ЧАШКА меѓу Општина ЧАШКА меѓу Општина ЧАШКА 

и Министерство за транспорт и врски на и Министерство за транспорт и врски на и Министерство за транспорт и врски на и Министерство за транспорт и врски на 

Република МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика МакедонијаРепублика Македонија    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување на 

Градоначалникот на општина ЧАШКА да го 

потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи 

согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 

2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: "Водоснабдување и 

одведување на отпадни води" во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води" ("Службен весник на Република 

Македонија" број 83/10) и Одлуката за распределба 

на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води" 

("Службен весник на Република Македонија" број 

154/2010), меѓу Општина ЧАШКА и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија.  

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Се задолжува и овластува Градоначалникот на 

општина ЧАШКА, да го потпише Договорот/ите за 

грант, кој ќе се склучи согласно Договор за 

финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска инвестициона 

банка за Проект: "Водоснабдување и одведување на 

отпадни води" во врска со Законот за задолжување 

на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни 

води" ("Службен весник на Република Македонија" 

број 83/10) меѓу Општина ЧАШКА и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија. 

    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Чашка". 

    

Бр. 08- 379/25 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                                                                            

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување а објавување а објавување а објавување нананана Одлука за ослободување од  Одлука за ослободување од  Одлука за ослободување од  Одлука за ослободување од 

плаќање на надоместок за уредување на градежно плаќање на надоместок за уредување на градежно плаќање на надоместок за уредување на градежно плаќање на надоместок за уредување на градежно 

земјиште за изградба на типска училишна земјиште за изградба на типска училишна земјиште за изградба на типска училишна земјиште за изградба на типска училишна 

спортска саласпортска саласпортска саласпортска сала----модел 1модел 1модел 1модел 1    

    

Се објавува Одлука за ослободување од плаќање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште за 

изградба на типска училишна спортска сала-модел 1, 

што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

    

Бр. 09- 479/20 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа („Службен весник на Република 

Македонија" бр. 5/02) и член 24, став 1, точка 15 од 

Статутот на општина Чашка („Службен гласник на 

општина Чашка" бр.8/07)Советот на општина Чашка 

на седницата одржана на 28.02.2018 година, донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза осла осла осла ослободување од плаќање на надоместокободување од плаќање на надоместокободување од плаќање на надоместокободување од плаќање на надоместок    

за уредување на градежно земјиште за изградба за уредување на градежно земјиште за изградба за уредување на градежно земјиште за изградба за уредување на градежно земјиште за изградба 

нананана    типска училишна спортска сала типска училишна спортска сала типска училишна спортска сала типска училишна спортска сала –––– модел 1 модел 1 модел 1 модел 1    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа одлука општина Чашка се ослободува од 

плаќање надоместок за уредување на градежно 

земјиште  за изградба на типска училишна спортска 

сала – модел 1 на КП 149/1 КО Чашка. 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на 

општина Чашка 
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Бр. 08- 379/5 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување наза објавување наза објавување наза објавување на  Одлука за отпис на застарени   Одлука за отпис на застарени   Одлука за отпис на застарени   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 28.02.2018 година. 

    

Бр. 09- 479/21 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36, став 1, точка 3  и 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на РМ" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 28.02.2018 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    

    

член1член1член1член1    

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. 

01-1593/1 од 29.12.2017година, 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. 01-1593/1 

од 29.12.2017 година е составен дел на оваа Одлука 

    

член 3член 3член 3член 3    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавување во „Службен гласник на Општина Чашка". 

    

Бр. 08- 379/3 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                                                                            

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување наа објавување наа објавување наа објавување на Одлука за отпис и расходување  Одлука за отпис и расходување  Одлука за отпис и расходување  Одлука за отпис и расходување 

на основни средства и ситен инвентар сопственост на основни средства и ситен инвентар сопственост на основни средства и ситен инвентар сопственост на основни средства и ситен инвентар сопственост 

на општина Чашкана општина Чашкана општина Чашкана општина Чашка    

    

     Се објавува Одлука за отпис и расходување на 

основни средства и ситен инвентар сопственост на 

општина Чашка,што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 28.02.2018 година.  

    

Бр. 09- 479/22 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски 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 28.02.2018 година, донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за отпис и расходување на основниза отпис и расходување на основниза отпис и расходување на основниза отпис и расходување на основни    средства и средства и средства и средства и 

ситен инвентар сопственост наситен инвентар сопственост наситен инвентар сопственост наситен инвентар сопственост на    ОпштиОпштиОпштиОпштина на на на ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

      

член  1член  1член  1член  1    

Со оваа Одлука се врши отпис и расходување на 

основни средства и ситен инвентар, сопственост на 

Општина Чашка евидентирани во Буџетот на 

Општина Чашка за 2017 година 

 

член 2член 2член 2член 2    

Отписот и расходувањето на основните средства и 

ситниот инвентар се врши на предлог на Комисијата 

за вршење на попис на основните средства и ситен 

инвентар за 2017 година, поради нивна дотраеност и 

неупотребливост. 

     

член 3член 3член 3член 3    
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Бројот и видот на отпишаните и расходувани 

основни средства и ситен инвентар се утврдени по 

спецификација извештај, која е составен дел на оваа 

Одлука и нивната вкупна книговодствена вредност е 

во висина од 61.336,00 денари. 

     

член 4член 4член 4член 4    

Отпишувањето и расходувањето на основните 

средства и ситниот инвентар ќе го изврши 

Комисијата за вршење на отпис на основни средства 

и ситен инвентар сопственост на Општина Чашка, 

формирана од Градоначалникот на Општина Чашка. 

    

член 5член 5член 5член 5    

Комисијата ќе изврши увид во фактичката 

состојба на основните средства и ситниот инвентар 

кои се предлог за отпишување и расходување. 

 

член 6член 6член 6член 6    

Комисијата ќе утврди како да се постапи понатаму 

со предметните основни средства и ситен инвентар 

(истите да се  се уништат и исфрлат во отпад). 

За својата работа Комисијата е должна да состави 

записник и истиот да го достави до Градоначалникот 

на Општина Чашка . 

Донесувањето на оваа Одлука ќе значи право на 

отпишување на утврдената вредност на отпишаните 

основни средства и ситен инвентар од Буџетот на 

Општина Чашка  и истата ќе ја 

спроведеОдделението за финансиски прашања. 

 

член 7член 7член 7член 7    

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 

Општина Чашка". 

    

Бр. 08- 379/4 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 Заклучок за усвојување на за објавување на Заклучок за усвојување на за објавување на Заклучок за усвојување на за објавување на Заклучок за усвојување на 

Извештај за работа на советот на општина Чашка Извештај за работа на советот на општина Чашка Извештај за работа на советот на општина Чашка Извештај за работа на советот на општина Чашка 

за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

 

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

работа на советот на општина Чашка за 2017 година, 

што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

Бр. 09- 479/29 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

Врз основа на член 24 од Статутот на општина 

Чашка, (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка, на седницата на 

28.02.2018 година, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на  Извештај за работа на советот на а усвојување на  Извештај за работа на советот на а усвојување на  Извештај за работа на советот на а усвојување на  Извештај за работа на советот на 

општина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 година    

    

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот  

за работа на советот на општина Чашка за 2017 

година    

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/33 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 Одлука за уврдување на за објавување на Одлука за уврдување на за објавување на Одлука за уврдување на за објавување на Одлука за уврдување на 

надоместок на тнадоместок на тнадоместок на тнадоместок на трошоци за изборна кампања за рошоци за изборна кампања за рошоци за изборна кампања за рошоци за изборна кампања за 

локални избори одржани во 2017 година на локални избори одржани во 2017 година на локални избори одржани во 2017 година на локални избори одржани во 2017 година на 

Народно Движење за МакедонијаНародно Движење за МакедонијаНародно Движење за МакедонијаНародно Движење за Македонија    

    

     Се објавува Одлука за уврдување на надоместок на 

трошоци за изборна кампања за локални избори 

одржани 2017 година на Народно Движење за 

Македонија,што Советот на опшина Чашка ја усвои 

на седницата на 28.02.2018 

    

Бр. 09- 479/24 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски 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 

5/2002),а во согласност со член 86 став 1 од 

Изборниот законик (Службен весник на РМ 

бр.40/06..145/17) и член 24 став 1 точка 15 од Статутот 

на општина Чашка (Службен гласник на општина 

Чашка бр.8/07), Советот на општина Чашка на 

седницата на28.02.2018 година донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за уврдување на надоместок на трошоци за за уврдување на надоместок на трошоци за за уврдување на надоместок на трошоци за за уврдување на надоместок на трошоци за 

изборна кампања  на локални избори одржани во изборна кампања  на локални избори одржани во изборна кампања  на локални избори одржани во изборна кампања  на локални избори одржани во 

2017 година,за избор на Градоначалник на 2017 година,за избор на Градоначалник на 2017 година,за избор на Градоначалник на 2017 година,за избор на Градоначалник на 

општина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашка    на Народно движење за на Народно движење за на Народно движење за на Народно движење за 

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука се уврдува надоместок на трошоци 

за изборна кампања на локални избори одржани во 

2017 година,за избор на Градоначалник на општина 

Чашка,на Народно движење за Македонија.  

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

    На организаторот на изборната кампања на 

локални избори одржани во 2017 година ,за избор на 

Градоначалник на општина Чашка, на Народно 

движење за Македонија, им се уврдува износ на 

надоместок од 14.550,оо денари. 

                                

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Средствата во износ од 14.550,оо денари, за освоени 

гласови за Градоначалник на општина Чашка на 

локални избори одржани 2017 година, на Народно 

движење за Македонија, да се префрлат на жиро-

сметка на организаторот. 

 

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4    

     Надоместокот од членот 2 на оваа Одлука ќе биде 

исплатен од Буџетот на општина Чашка за 2018 

година. 

 

члчлчлчлен 5ен 5ен 5ен 5    

      Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на општина 

Чашка.    

    

Бр. 08- 379/28 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за 

управување со отпад за 2017 годуправување со отпад за 2017 годуправување со отпад за 2017 годуправување со отпад за 2017 годинаинаинаина    

 

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за управување со отпад за 

2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои 

на седницата на 28.02.2018 година. 

    

Бр. 09- 479/25 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реалза усвојување на  Извештај за реалза усвојување на  Извештај за реалза усвојување на  Извештај за реализација  на изација  на изација  на изација  на     

Програма за управување со отпад за 2017 годПрограма за управување со отпад за 2017 годПрограма за управување со отпад за 2017 годПрограма за управување со отпад за 2017 годинаинаинаина    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за управување со 

отпад за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

    

Бр. 08- 379/29 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за 

дезинфекција,дезинфекција,дезинфекција,дезинфекција,    дезинсекција и дератзација  и дезинсекција и дератзација  и дезинсекција и дератзација  и дезинсекција и дератзација  и 

мерки за заштита на животни за 2017мерки за заштита на животни за 2017мерки за заштита на животни за 2017мерки за заштита на животни за 2017    годинагодинагодинагодина    

 

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма  за дезинфекција, 



 17 

дезинсекција и дератзација и мерки за заштита на 

животни за 2017 година, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година 

 

Бр. 09- 479/26 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на  Извештај за реализација  на а усвојување на  Извештај за реализација  на а усвојување на  Извештај за реализација  на а усвојување на  Извештај за реализација  на 

Програма   за дезинфекција,Програма   за дезинфекција,Програма   за дезинфекција,Програма   за дезинфекција,    дезинсекција и дезинсекција и дезинсекција и дезинсекција и 

дератзација и мерки за заштита на животни за дератзација и мерки за заштита на животни за дератзација и мерки за заштита на животни за дератзација и мерки за заштита на животни за 

2017201720172017    годинагодинагодинагодина    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма  за дезинфекција, 

дезинсекција и дератзација и мерки за заштита 

на животни за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

    

Бр. 08- 379/30 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 а објавување на Заклучок за усвојување а објавување на Заклучок за усвојување а објавување на Заклучок за усвојување на на на на 

Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма  за развој на  за развој на  за развој на  за развој на 

информатичкоинформатичкоинформатичкоинформатичко----комуникациски технологии на комуникациски технологии на комуникациски технологии на комуникациски технологии на 

општина Чашка за 2017општина Чашка за 2017општина Чашка за 2017општина Чашка за 2017 година година година година    

    

   Се објавува,    Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма  за развој на 

информатичко-комуникациски технологии на 

општина Чашка за 2017, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 година 

Бр. 09- 479/27 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација  на за усвојување на  Извештај за реализација  на за усвојување на  Извештај за реализација  на за усвојување на  Извештај за реализација  на 

Програма Програма Програма Програма  з з з за развој на информатичкоа развој на информатичкоа развој на информатичкоа 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 

2017201720172017    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за развој на 

информатичко-комуникациски технологии на 

општина Чашка за 2017 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/31 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација наИзвештај за реализација наИзвештај за реализација наИзвештај за реализација на    Програма за  Програма за  Програма за  Програма за  

урбанисурбанисурбанисурбанисттттички планови на територијата на ички планови на територијата на ички планови на територијата на ички планови на територијата на 

општина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашка    за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за  урбанистички планови 

на територијата на општина Чашка за 2017 година, 

што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/28 

08.03.2018 година 

Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002, и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

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

територијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 година    

    

1. Советот на општина Чашка,го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за  урбанисички 

планови на територијата на општина Чашка за 

2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/32 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај зИзвештај зИзвештај зИзвештај за реализација на а реализација на а реализација на а реализација на Програма за Програма за Програма за Програма за 

активностите  на општина Чашка во областа на активностите  на општина Чашка во областа на активностите  на општина Чашка во областа на активностите  на општина Чашка во областа на 

спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.спортот и здруженија на граѓани за 2017 година.    

    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на спортот и здруженија 

на граѓани за 2017 година,што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 

 

Бр. 09- 479/30 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на 

ПрПрПрПрограма за акивностите  на општина Чашка во ограма за акивностите  на општина Чашка во ограма за акивностите  на општина Чашка во ограма за акивностите  на општина Чашка во 

областа на спортот и здруженија на граѓани за областа на спортот и здруженија на граѓани за областа на спортот и здруженија на граѓани за областа на спортот и здруженија на граѓани за 

2017 година2017 година2017 година2017 година....    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на спортот и 

здруженија на граѓани за 2017 година.    

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/34 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Извештај за реализација на Извештај за реализација на Извештај за реализација на Програма за Програма за Програма за Програма за 

активностите  на општина Чашка во обактивностите  на општина Чашка во обактивностите  на општина Чашка во обактивностите  на општина Чашка во областа на ласта на ласта на ласта на 

културата  за 2017 годинакултурата  за 2017 годинакултурата  за 2017 годинакултурата  за 2017 година    

    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на културата  за 2017 

година, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/31 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 
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Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на за усвојување на  Извештај за реализација на 

Програма за активностите  на општина Чашка во Програма за активностите  на општина Чашка во Програма за активностите  на општина Чашка во Програма за активностите  на општина Чашка во 

областа на културата  за 2017 годинаобласта на културата  за 2017 годинаобласта на културата  за 2017 годинаобласта на културата  за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на културата  за 2017 

година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/35 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 а а а објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на објавување на Заклучок за усвојување на 

Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за 

акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на ЛЕР ЛЕР ЛЕР ЛЕР 

за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на    ЛЕР за 2017 година, 

што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/33 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

ПрограмПрограмПрограмПрограма за акивностите  на општина Чашка во а за акивностите  на општина Чашка во а за акивностите  на општина Чашка во а за акивностите  на општина Чашка во 

областа на ЛЕР областа на ЛЕР областа на ЛЕР областа на ЛЕР за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

    

1. Советот на општина Чашка,го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на ЛЕР за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/37 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за 

акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на 

социјалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 година    

    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на    социјалната заштита 

за 2017 година, што Советот на општина Чашка го 

усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/32 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во 

областа на областа на областа на областа на социјалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 годинасоцијалната заштита за 2017 година    
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1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на социјалната 

заштита за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/36 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 усвојуваа објавување на Заклучок за усвојуваа објавување на Заклучок за усвојуваа објавување на Заклучок за усвојување на ње на ње на ње на 

Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за Извештај за реализација на Програма за 

акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на акивности на општина Чашка во областа на 

зимско одржување на јавните патишта и улицизимско одржување на јавните патишта и улицизимско одржување на јавните патишта и улицизимско одржување на јавните патишта и улициза за за за 

2017 година2017 година2017 година2017 година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на    зимско одржување на 

јавните патишта и улици    за 2017 година, што Советот 

на општина Чашка го усвои на седницата на 

28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/34 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвоза усвоза усвоза усвојување на  Извештај за реализација најување на  Извештај за реализација најување на  Извештај за реализација најување на  Извештај за реализација на    

Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во Програма за акивностите  на општина Чашка во 

областа на зимско одржување на јавните патишта областа на зимско одржување на јавните патишта областа на зимско одржување на јавните патишта областа на зимско одржување на јавните патишта 

и улици и улици и улици и улици за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка,го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на зимско одржување 

на јавните патишта и улици за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/38 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реИзвештај за реИзвештај за реИзвештај за реализација на Програма за ализација на Програма за ализација на Програма за ализација на Програма за 

спроведување на мерки за заштита на спроведување на мерки за заштита на спроведување на мерки за заштита на спроведување на мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за спроведување на мерки 

за заштита на населението од заразни болести за 

2017 година, што Советот на општина Чашка го усвои 

на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/35 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

Програма за спроведувПрограма за спроведувПрограма за спроведувПрограма за спроведување на мерки за заштита на ање на мерки за заштита на ање на мерки за заштита на ање на мерки за заштита на 

населението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 годинанаселението од заразни болести за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за спроведување на 

мерки за заштита на анселението од заразни 

болести за 2017 година 
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2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/39 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма за за за за 

уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната срединаживотната срединаживотната срединаживотната средина    за 2017 годинза 2017 годинза 2017 годинза 2017 годинаааа    

    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за уредување на градежно 

земјиште и заштита на животната средина за 2017 

година, што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/36 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, 

бр.8/07), Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација 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 за 2017 годиназаштита на животната средина за 2017 годиназаштита на животната средина за 2017 годиназаштита на животната средина за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животната 

средина за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 09- 479/40 

08.03.2018 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски 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 

Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма за улично за улично за улично за улично 

осветлување на територијата на општина Чашка осветлување на територијата на општина Чашка осветлување на територијата на општина Чашка осветлување на територијата на општина Чашка 

за 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 годиназа 2017 година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за улично осветлување на 

територијата на општина Чашка, што Советот на 

општина Чашка го усвои на седницата на 28.02.2018 

година. 

 

Бр. 09- 479/37 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

Програма  за улично осветлувањПрограма  за улично осветлувањПрограма  за улично осветлувањПрограма  за улично осветлување на територијата е на територијата е на територијата е на територијата 

на општина Чашка за 2017 годинана општина Чашка за 2017 годинана општина Чашка за 2017 годинана општина Чашка за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за  улично 

осветлување на територијата на општина Чашка 

за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/41 

28.02.2018 година 

Чашка 
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СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма Извештај за реализација на Програма за  за  за  за  

одржување на јавна чистота на територијата на одржување на јавна чистота на територијата на одржување на јавна чистота на територијата на одржување на јавна чистота на територијата на 

општина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 годинаопштина Чашка за 2017 година    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализација на Програма за  одржување на јавна 

чистота, на територијата на општина Чашка, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 

28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/38 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација наза усвојување на  Извештај за реализација на    

Програма  за за одржување на јавна чистота на Програма  за за одржување на јавна чистота на Програма  за за одржување на јавна чистота на Програма  за за одржување на јавна чистота на 

територијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 годинатериторијата на општина Чашка за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    Извештајот 

за реализација на Програма за  одржување на 

јавна чистота, на територијата на општина 

Чашка за 2017 година 

 

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/42 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 

Извештај за реализирани активности на општина Извештај за реализирани активности на општина Извештај за реализирани активности на општина Извештај за реализирани активности на општина 

ЧашкЧашкЧашкЧашка во областа на енергетската ефикасност за а во областа на енергетската ефикасност за а во областа на енергетската ефикасност за а во областа на енергетската ефикасност за 

2017 година2017 година2017 година2017 година    

    

    Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализирани активности на општина Чашка во 

областа на енергетската ефикасност за 2017 

година,што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата на 28.02.2018 година 

 

Бр. 09- 479/40 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

  Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на  Извештај за реализирани а усвојување на  Извештај за реализирани а усвојување на  Извештај за реализирани а усвојување на  Извештај за реализирани 

активности на општина Чашка во областа на активности на општина Чашка во областа на активности на општина Чашка во областа на активности на општина Чашка во областа на 

енергетската ефикасност за 2017 годинаенергетската ефикасност за 2017 годинаенергетската ефикасност за 2017 годинаенергетската ефикасност за 2017 година    

 

1. Советот на општина Чашка,го усвои    Извештајот 

за реализирани активности на општина Чашка 

во областа на енергетската ефикасност за 2017 

година    

    

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/44 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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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ЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОКККК    

зззза објавување на Заклучок за усвојување наа објавување на Заклучок за усвојување наа објавување на Заклучок за усвојување наа објавување на Заклучок за усвојување на    

Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 Годишен план за енергетска ефикасност за 2018 

годинагодинагодинагодина    

   Се објавува, Заклучок за усвојување на Годишен 

план за енергетска ефикасност за 2018 година,што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 

28.02.2018. 

 

Бр. 09- 479/41 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

  Врз основа на член 36  став 1 точка 1 и 9 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на  Годишен план за енергетска а усвојување на  Годишен план за енергетска а усвојување на  Годишен план за енергетска а усвојување на  Годишен план за енергетска 

ефикасност за 2018 годинаефикасност за 2018 годинаефикасност за 2018 годинаефикасност за 2018 година    

 

1. Советот на општина Чашка, го усвои    

Годишениот план за енергетска ефикасност за 

2018 година    

    

2. Овој Заклучок  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/45 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 неприфаќање на а објавување на Решение неприфаќање на а објавување на Решение неприфаќање на а објавување на Решение неприфаќање на 

Барање на ОО Сојуз на БорциБарање на ОО Сојуз на БорциБарање на ОО Сојуз на БорциБарање на ОО Сојуз на Борци----ВелесВелесВелесВелес    

    

    Се објавува, Решение за неприфаќање на Барање 

на ОО Сојуз на Борци-Велес, што Советот на опшина 

Чашка  го усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

 

Бр. 09- 479/39 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002 и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07), 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борциза неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борциза неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борциза неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци----

ВелеВелеВелеВелес с с с за финансиски средстваза финансиски средстваза финансиски средстваза финансиски средства    

 

1. Советот на општина Чашка,не го прифати 

Барањето за финансиски средства на ОО на Сојуз 

на Борци -Велес 

 

2. Ова решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/43 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 објавување на Решение за одобрување на  објавување на Решение за одобрување на  објавување на Решение за одобрување на  објавување на Решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

    Се објавува, Решение за одобрување на 

финансиски средства, што Советот на опшина Чашка  

го усвои на седницата на 28.02.2018 година. 

 

Бр. 09- 479/42 

08.03.2018 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа Службен весник на РМ бр 
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5/2002,и член 22 став 1 од Статутот на општина 

Чашка (Службен гласник на општина Чашка, бр.8/07) 

Советот на општина Чашка на седницата на 

28.02.2018,  донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

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

 

1. Советот на општина Чашка,ги одобри барањата 

за финансиски средства на  

 

Раде Илиевски  10.000,оо денари 

Федаи Усејнов 10.000,оо денари 

Ариф Ахмедов 10.000,оо денари 

 

2. Ова решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка 

 

Бр. 08- 379/46 

28.02.2018 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р.    
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распределба на средства согласно договорот за 

заем по проектот „Водоснабдување и одведување 

на отпадни води" ("Службен весник на Република 

Македонија" број 154/2010), меѓу Општина 

ЧАШКА и Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија 

 

39.39.39.39. Заклучок за објавување на Одлука за 

ослободување од плаќање на надоместок за 

уредување на градежно земјиште за изградба на 

типска училишна спортска сала-модел 1 

 

40.40.40.40. Одлука за ослободување од плаќање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште 

за изградба на типска училишна спортска сала – 

модел 1 

 

41.41.41.41. Заклучок за објавување на  Одлука за отпис на 

застарени побарувања и обврски во Буџетот на 

општина Чашка 

 

42.42.42.42. Одлука за отпис за застарени побарувања и 

обврски во Буџетот на Општина Чашка 

 

43.43.43.43. Заклучок за објавување на Одлука за отпис и 

расходување на основни средства и ситен 

инвентар сопственост на општина Чашка 

 

44.44.44.44. Одлука за отпис и расходување на основни 

средства и ситен инвентар сопственост на 

Општина Чашка 

 

45.45.45.45. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за работа на советот на 

општина Чашка за 2017 година 

 

46.46.46.46. Заклучок за усвојување на  Извештај за работа на 

советот на општина Чашка за 2017 година 

 

47.47.47.47. Заклучок за објавување на Одлука за уврдување 

на надоместок на трошоци за изборна кампања 

за локални избори одржани во 2017 година на 

Народно Движење за Македонија 

 

48.48.48.48. Одлука за уврдување на надоместок на трошоци 

за изборна кампања  на локални избори одржани 

во 2017 година,за избор на Градоначалник на 

општина Чашка на Народно движење за 

Македонија 

 

49.49.49.49. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за управување со отпад за 2017 година 

 

50.50.50.50. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација  на  Програма за управување со 

отпад за 2017 година 
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51.51.51.51. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за дезинфекција, дезинсекција и 

дератзација  и мерки за заштита на животни за 

2017 година 

 

52.52.52.52. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација  на Програма   за дезинфекција, 

дезинсекција и дератзација и мерки за заштита 

на животни за 2017 година 

 

53.53.53.53. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма  за развој на информатичко-

комуникациски технологии на општина Чашка 

за 2017 година 

 

54.54.54.54. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација  на Програма  за развој на 

информатичко-комуникациски технологии на 

општина Чашка за 2017 

 

55.55.55.55. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за  урбанистички планови на 

територијата на општина Чашка за 2017 година 

 

56.56.56.56. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма  за   урбанистички 

планови на територијата на општина Чашка за 

2017 година 

 

57.57.57.57. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за активностите  на општина Чашка во 

областа на спортот и здруженија на граѓани за 

2017 година. 

 

58.58.58.58. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на спортот и 

здруженија на граѓани за 2017 година. 

 

59.59.59.59. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за активностите  на општина Чашка во 

областа на културата  за 2017 година 

 

60.60.60.60. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за активностите  на 

општина Чашка во областа на културата  за 2017 

година 

 

61.61.61.61. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за акивности на општина Чашка во 

областа на ЛЕР за 2017 година 

 

62.62.62.62. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во  областа на ЛЕР за 2017 

година 

 

63.63.63.63. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за акивности на општина Чашка во 

областа на социјалната заштита за 2017 година 

 

64.64.64.64. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на социјалната 

заштита за 2017 година 

 

65.65.65.65. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за акивности на општина Чашка во 

областа на зимско одржување на јавните 

патишта и улициза 2017 година 

 

66.66.66.66. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за акивностите  на 

општина Чашка во областа на зимско одржување 

на јавните патишта и улици за 2017 година 

 

67.67.67.67. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за спроведување на мерки за заштита 

на населението од заразни болести за 2017 

година 

 

68.68.68.68. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма за спроведување на 

мерки за заштита на населението од заразни 

болести за 2017 година 

 

69.69.69.69. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животната средина за 2017 година 

 

70.70.70.70. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма  за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животната 

средина за 2017 година 

 

71.71.71.71. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за улично осветлување на 

територијата на општина Чашка за 2017 година 

 

72.72.72.72. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма  за улично осветлување 

на територијата на општина Чашка за 2017 

година 
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73.73.73.73. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализација на 

Програма за  одржување на јавна чистота на 

територијата на општина Чашка за 2017 година 

 

74.74.74.74. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализација на Програма  за за одржување на 

јавна чистота на територијата на општина 

Чашка за 2017 година 

 

75.75.75.75. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Извештај за реализирани 

активности на општина Чашка во областа на 

енергетската ефикасност за 2017 година 

 

76.76.76.76. Заклучок за усвојување на  Извештај за 

реализирани активности на општина Чашка во 

областа на енергетската ефикасност за 2017 

година 

 

77.77.77.77. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Годишен план за енергетска 

ефикасност за 2018 година 

 

78.78.78.78. Заклучок за усвојување на  Годишен план за 

енергетска ефикасност за 2018 година 

 

79.79.79.79. Заклучок за објавување на Решение 

неприфаќање на Барање на ОО Сојуз на Борци-

Велес 

 

80.80.80.80. Решение за неприфаќање на Барање на ОО Сојуз 

на Борци-Велес за финансиски средства 

 

81.81.81.81. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

82.82.82.82. Решение за одобрување на финансиски средства 
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