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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za objavuvawe na Odluka za pro{iruvawe na 
sredstva na Buxetot na op{tina ^a{ka za 2018  

godina 
 
  Se objavuva, Odluka za pro{iruvawe na 
sredstva na Buxetot na op{tina ^a{ka za 2018  
godina,Sovetot na op{tina ^a{ka  ja  usvoi na 
sednicata na 30.07.2018 
 
Br.09-1296/2  
06.08.2018 година 

                                              OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 

 

 

 

 
Бр. 08-1201/4                      OP[TINA ^A[KA                                                                     

30.07.2018                         Pretsedatel na Sovetot                                                                                
Femih Bejlurov 

 

 

 

 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot nа Op{tina ^a{ka, 
donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za objavuvawe na kvartalen izve{aj za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina ^a{ka za 
izve{tajnioot period (kumulaivno)za kvartal 

od 01.01.2018 do 30.06.2018 godina 
 

 
  Se objavuva, kvartalen izve{taj za 
izvr{uvawe na Buxetot na op{tina ^a{ka za 
izve{tajniot period (kumulativno)za kvartal 
od 01.01.2018 do 30.06.2018 godina {to,Sovetot 
na op{tina ^a{ka  go  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 
 
Br.09-1296/1  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za objavuvawe na Zaklu~ok za usvojuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programa za upravuvawe so otpad na 

teritorijata na op{tina ^a{ka za 2018 
godina 

  Se objavuva, Zaklu~ok za usvojuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programa za upravuvawe so otpad na 
teritorijata na op{tina ^a{ka za 2018 
godina,Sovetot na op{tina ^a{ka  go  usvoi 
na sednicata na 30.07.2018 
Br.09-1296/9  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 

 
Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 ) i ~len 24 stav 1 
to~ka 15 od Statutot na op{tina 
^a{ka,(Sl.glasnik na op{tina ^a{ka 
br.8/07), Sovetot na op{tina ^a{ka na 
sednicata na 20.03.2018g,donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 

 Za usvojuvawe   na Programa za izmena i 
dopolnuvawe na Programa za upravuvawe so 
otpad na teritorijata na op{tina ^a{ka za 

2018 godina 
 

  1.Sovetot na op{tina ^a{ka donese 
Programa za  Izmena i dopolnuvawe na 
Programa za Programa za upravuvawe so 
otpad na teritorijata na op{tina ^a{ka za 
2018 godina 
  2.Ovoj Zaklu~ok  vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvawe vo Sl.glasnik na 
op{tina ^a{ka. 
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Br.08-1201/15  
30.07.2018 година 

                                                                             
OP[TINA ^A[KA                                                                             

Pretsedatel na Sovetot                                                                                
Femih Bejlurov 

 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
                   

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na Godi{en izve{taj za 

rabota na OOU Todor Janev od ^a{ka za 
u~ebnata 2017/2018 g. 

 
 
   Se objavuva,Godi{en izve{taj za 
rabota na OOU Todor Janev od ^a{ka za 
u~ebnata 2017/2018 g.,{to Sovetot na 
op{tina ^a{ka  go  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 
 
Br.09-1296/14  
06.08.2018 годинa 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 
 

 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na Godi{en izve{taj za 

rabota na OOU Petre Pop Arsov- Bogomila 
za u~ebnata 2017/2018 g. 

 

 

 

Se objavuva,Godi{en izve{taj za 
rabota na OOU Petre Pop Arsov- Bogomila 
za u~ebnata 2017/2018 g.,{to Sovetot na 
op{tina ^a{ka  go  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 

 
Br.09-1296/13  
06.08.2018 година 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovskи 
 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
                  

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na Godi{en izve{taj za 

rabota na OOU Lirija od G.Jabol~i{te  za 
u~ebnata 2017/2018 g. 

 
   Se objavuva,Godi{en izve{taj za 
rabota na OOU Lirija od G.Jabol~i{te za 
u~ebnata 2017/2018 g.,{to Sovetot na 
op{tina ^a{ka  go  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 
 
Br.09-1296/12  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 
      
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 
od Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donesе 

 

 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука зазазаза утврдувањеутврдувањеутврдувањеутврдување 

нананана висинатависинатависинатависината нананана надоместокотнадоместокотнадоместокотнадоместокот зазазаза 
издавањеиздавањеиздавањеиздавање лиценцалиценцалиценцалиценца зазазаза вршењевршењевршењевршење нананана 

угостителскиугостителскиугостителскиугостителски услугиуслугиуслугиуслуги 
 

Se objavuva, Одлука за утврдување на висината 
на надоместокот за издавање лиценца за 
вршење на угостителски услуги, што Sovetot na 
op{tina ^a{ka  ја  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 
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Br.09-1296/3  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovski 
 

Врз основа на чл.36 ст 1 точка 15 и член 
22 ст.1 т.13 од Законот за локална самоуправа 
(Сл.Весник на РМ  бр.5/02),а во согласнос со 
член 21од Законот за Угостителска дејност 
(Сл.Весник на РМ бр.62/04.....71/16), и врз 
основа на член 24 ст.1 т 15 од Статуот на 
општина Чашка(Сл.гласник на општина Чашка 
бр08/07),Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на ден 30.07.2018 година 
донесе  
 

 ОДЛУКА 
за утврдување на висината на надоместокот 

за издавање лиценца за вршење на 
угостителки услуги 

 
Член 1  

Со оваа Одлука се утврдува висината на 
надоместокот за издавање лиценца за вршење на 
угостителки услуги 

Член 2 
Висината на надпоместокот за добивање 

на лиценца за давање на угостителски услуги за- 
-кабаре изнесува 2.800,оо евра во 

денарска противвредност 
-ноќен бар изнесува 5.000,оо евра во 

денарска противвредност 
-диско клуб и дискоклуб на отворен 

простор изнесува 7.000,оо евра во денарска 
противвредност  

Член 3 
Надоместокот од чл.2 на оваа одлука се 

уплатува 50% на сметката на Општина Чашка, а 
50% на сметката на Буџетот на Република 
Македонија во денарска противвредност според 
средниот курс на НБРМ на денот на уплатата 

Член 4 
Лиценцата која што се издава за вршење 

на овие угостителски услуги важи 1 година и 
истата неможе да се пренесува. 

Член 5 
Оваа Одлука влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавување во „Службен 
Гласник на општина Чашка“.  

 

Br.09-1201/5  
30.07.2018 година 

 
OP[TINA ^A[KA                                                                             

Pretsedatel na Sovetot                                
Femih Bejlurov 

    
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM br.5/2002)             
Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, donese 
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na Одлука 

за давање согласност за намена на 
инвестиција 

Подобрување на патна инфраструктура - 
Локален пат с.Бусилци и 
Локален пат с.Војница 

Se objavuva, Одлука за давање 
согласност за намена на инвестиција 
Подобрување на патна инфраструктура - 
Локален пат с.Бусилци и 
Локален пат с.Војница,што Sovetot na 
op{tina ^a{ka  ја  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 
 
Br.09-1296/7 
06.08.2018 година 

                                         OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovskи 
         

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 
ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл.Весник на РМ” бр5/02), и врз основа на 
член 24 ст.1 т 15 од Статуот на општина 
Чашка(Сл.гласник на општина Чашка бр08/07) 
Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 30.07.2018 година, ја донесе 
следната  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност за намена на инвестиција  
Подобрување на патна инфраструктура - 

Локален пат с.Бусилци и  
Локален пат с.Војница 

 
 Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за 
намена на средства за инвестиција Подобрување 
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на патна инфраструктура - Локален пат 
с.Бусилци и Локален пат с.Војница. 

 
Член 2 

Средствата од Програмата за 
финансиска подршка на руралниот развој за 
2018 година, мерка 321 Развој на јавна 
инфраструктура во рурални средини ќе бидат 
наменети за инвестиција Подобрување на патна 
инфраструктура – Локален пат ц.Бусилци и 
Локален пат с.Војница  

 

ЧленЧленЧленЧлен 3 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 
nejzinoto donesuvawe, a ‘e se objavi vo 
Sluжben Glasnik na opшtina Чaшka.  
 
Br.09-1201/9  
30.07.2018 година 

OP[TINA ^A[KA                                                                             
Pretsedatel na Sovetot                                                                                

Femih Bejlurov              
 
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
                  

Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za objavuvawe na ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука зазазаза давањедавањедавањедавање 

согласностсогласностсогласностсогласност зазазаза наменанаменанаменанамена нананана инвестицијаинвестицијаинвестицијаинвестиција 

ИзградбаИзградбаИзградбаИзградба нананана улицаулицаулицаулица КОЧОКОЧОКОЧОКОЧО РАЦИНРАЦИНРАЦИНРАЦИН вововово 

НаселбаНаселбаНаселбаНаселба ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка - ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка 
 
  Se objavuva, Одлука за давање согласност за 
намена на инвестиција Изградба на улица КОЧО 
РАЦИН во населба Чашка-пштина Чашка што 
Sovetot na op{tina ^a{ka ја usvoi na 
sednicata na 30.07.2018 
 

 

Br.09-1296/6  
06.08.2018 година 

                                           OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovskи 
 
 
Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 ст.1 т.4 од 
Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на 

РМ бр.5/02), и врз основа на член 24 ст.1 т.15 од 
Статутот на општина Чашка (Сл.гласник на 
општина Чапка бр.08/07) Советот на општина 
Чашка на седницата одржана на ден 30.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

Odluka za давање согласност за намена на 

инвестиција Изградба на улица КОЧО РАЦИН во 

Населба Чашка – Општина Чашка 

Член 1 

Со оваа одлука се дава согласност за намена на 

средства за инесвтиција Изградба на улица 

КОЧО РАЦИН во Населба Чашка – Општина 

Чашка 

Член 2 

Средствата од Програмата за финансиска 

поддршка на руралниот развој за 2018 година, 

мерка 222-Обнова и развој на селата ќе бидат 

наменети за инвестиција Изградба на улица 

КОЧО РАЦИН во Населба Чашка – Општина 

Чашка 

Член 3 

Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе се објави во „Службен гласник 

на општина Чашка“. 

 

Бр. 08-1201/7 

30.07.2018 

OP[TINA ^A[KA                                                                             
Pretsedatel na Sovetot                             

Femih Bejlurov              
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 

за локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002),  

Градиначалникот на Општина Чашка, 

донесе 

 

 Заклучок за објавиување на Одлука за 
utvrduvawe na Prioritet на 
Проект:Подобрување на патна 

инфраструктура - Локален пат с.Бусилци и 
Локален пат с.Војница 

 
  Se objavuva, Одлука за утврдување на 
Приоритет на Проект: Подобрување на патна 
инфраструктура 3 Локален пат с.Бусилци и 
Локален пат с.Војница,што Sovetot na 
op{tina ^a{ka  ја  usvoi na sednicata na 
30.07.2018. 
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Br.09-1296/4  
06.08.2018 година 

 
OP[TINА ^A[KA 

                        Gradona~alnik 
                                         Goran Stojanovskи 

 
                                                                          

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 
ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл.Весник на РМ” бр5/02), и врз основа на 
член 24 ст.1 т 15 од Статуот на општина 
Чашка(Сл.гласник на општина Чашка бр08/07)   
Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 30.07.2018 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А 
за утврдување на Приоритет на 
Проект:Подобрување на патна 

инфраструктура - Локален пат с.Бусилци и 
Локален пат с.Војница 

 
 Член 1 

Со оваа одлука се утврдува приоритет на 
Проектот: Подобрување на патна 
инфраструктура - Локален пат с.Бусилци и 
локален пат с.Војница од Агенција за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој. 

 
Член 2 

За реализација на горенаведениот 
проект се задолжува Општина Чашка да ја 
подготви целокупната документација за 
аплицирање на јавниот повик  на Агенција за 
финансиска подршка во земјоделството и 
руралниот развој, мерка 321 Развој на јавна 
инфраструктура во рурални средини. 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување , а ќе се објави  во 
„Службен Гласник на општина Чашка“.  
 
Br.08-1201/6 
30.07.2018 година 

 
OP[TINA ^A[KA                                                                             

Pretsedatel na Sovetot                                                                                
Femih Bejlurov 

 
 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
done 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

Za objavuvawe na Одлука  за поддршка на 
Проект: 

Реконструкција со проширување на дел од 
локален пат с.Нежилово - Планинарски дом 

,,Чеплес,, од с.Нежилово до врска со пешачка 
патека и подобрување на пристапот до извори 

на река Бабуна 
 
  Se objavuva, Одлука  за поддршка на 
Проект:Реконструкција со проширување на дел 
од локален пат с.Нежилово -Планинарски дом 
,,Чеплес,, од с.Нежилово до врска со пешачка 
патека и подобрување на пристапот до извори на 
река Бабуна,што Sovetot na op{tina ^a{ka  
ја  usvoi na sednicata na 30.07.2018 
 
Br.09-1296/11  
06.08.2018 година 

 
OP[TINА ^A[KA 

                        Gradona~alnik 
                                         Goran Stojanovskи 

 
 

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 и чл.22 
ст.1 т.4 од Законот за локална самоуправа 
(“Сл.Весник на РМ” бр5/02), и врз основа на 
член 24 ст.1 т 15 од Статуот на општина 
Чашка(Сл.гласник на општина Чашка бр08/07),   
Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 30.07.2018 година, ја донесе 
следната  

 

 

О Д Л У К А 
за поддршка на Проект: 

Реконструкција со проширување на дел од 
локален пат с.Нежилово -Планинарски дом 

,,Чеплес,, од с.Нежилово до врска со пешачка 
патека и подобрување на пристапот до извори 

на река Бабуна 
 

 Член 1 
Со оваа одлука се дава поддршка на 

Проект: Реконструкција со проширување на дел 
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од локален пат с.Нежилово - Планинарски дом 
,,Чеплес,, од с.Нежилово до врска со пешачка 
патека и подобрување на пристапот до извори на 
река Бабуна 

 
Член 2 

Советот на Општина Чашка се обврзува 
во Годишната програма за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животната 
средина и Годишната програма за зимско 
одржување на локални патишта и улици да 
предвиди финансиски средства согласно 
потребите за тековно одржување на локалниот 
пат од с.Нежилово до Планинарски дом 
,,Чеплес,, делница од с.Нежилово до врска со 
пешачка патека на извори на река Бабуна и 
одржување на пешачката патека. 

Општина Чшака на располагање ќе ја 
стави расположливата механизација - камион за 
чистење на снег и друга механизација и 
материјални добра кои ги има во сопственост 
или ке ги набави, а може да се употребат за 
одржување на инфраструктурата изградена со 
Проект: Реконструкција со проширување на дел 
од локален пат с.Нежилово - Планинарски дом 
,,Чеплес,, од с.Нежилово до врска со пешачка 
патека и подобрување на пристапот до извори на 
река Бабуна 

 
Член 3 

 Одлуката влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување , а ќе се објави  во 
Службен Гласник на општина Чашка“.  
 
Br.08-1201/10 
30.07.2018 година 
 

 

 

 

OP[TINA ^A[KA                                                                             
Pretsedatel na Sovetot                                                                                

Femih Bejlurov 
 
                                                                               
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 )  
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
                   
 

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
Za objavuvawe na Odluka 

за извршување вклопување на КП 2406/1 и 2408 КО 
Горно Јаболчиште 

во идна урбанистичко-планска документација 
 

 
  Se objavuva, Odluka за извршување вклопување 
на КП 2406/1 и 2408 КО Горно Јаболчиште во идна 
урбанистичко-планска документација,{to Sovetot 
na op{tina ^a{ka  ja  usvoi na sednicata na 
30.07.2018 

 
Br.09-1296/8  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovskи 
 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од  
Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ 
бр.5/02), член 10, став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти („Сл.весник на РМ“ бр. 
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, 
95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16), Советот на 
Општина Чашка, на седницата одoдржана на  
_________________ ја донесе следната 

 
ОДЛУКА 

за извршување вклопување на КП 2406/1 и 2408 КО 
Горно Јаболчиште 

во идна урбанистичко-планска документација 
 

 

              ~len 1 
Советот на општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистичко-планскадокументација 
во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 
2406/1 и КП 2408 КО Горно Јаболчиште, по 
барање поднесено од страна Тасин Латифов од 
Горно Јаблочиште. 

~len 2 
 
Намената да биде усогласена со постојната 

класа на намени А-домување. 
 

             ~len 3 
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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, 95/13, 
109/14, 64/15, 217/15 и 52/16). 
 

~len 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на општина Чашка“ 
 
Br. 08-1201/11 
30.07.2018 година 

 
OP[TINA ^A[KA                                                                             

Pretsedatel na Sovetot                                                                                
Femih Bejlurov 

                                                                          
Vrz osnova na ~len 50 stav 1 to~ka 3 od 
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 ) i ~len 33 stav 1 
to~ka 3 od Statutot na op{tina 
^a{ka,(Sl.glasnik na op{tina ^a{ka 
br.8/07),  
 
            Gradona~alnikot na Op{tina ^a{ka, 
donese 
                   

Z  A  K  L  U  ^  O  K 
 

Za objavuvawe na Zaklu~ok za donesuvawe na 
Programa za измена и дополнување на 
Programa za ureduvawe na grade`no 

zemji{te i za{tita na `ivotnata sredina na 
prostorot na op{tina ^a{ka za 2018 godina  

 
 
     Se objavuva Zaklu~ok za donesuvawe na 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
Programa za ureduvawe na grade`no 
zemji{te i za{tita na `ivotnata sredina na 
prostorot na op{tina ^a{ka za 2018 godina 
,{to Sovetot na op{tina ^a{ka go usvoi na 
sednicata na 30.07.2018г. 
 
Br.09-1296/10  
06.08.2018 година 
 

OP[TINА ^A[KA 
                        Gradona~alnik 

                                         Goran Stojanovskи 

 

 

  Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 15 od 
Zakonot za lokalna samouprava (“Slu`ben 
vesnik na RM” br.5/2002 ) i ~len 24 stav 1 
to~ka 15 od Statutot na op{tina 
^a{ka,(Sl.glasnik na op{tina ^a{ka 
br.8/07), Sovetot na op{tina ^a{ka na 
sednicata na 30.07.2018g,donese 

 
Z  A  K  L  U  ^  O  K 

 
 Za donesuvawe  na Programa za izmena i 

dopolnuvawe na programa za ureduvawe na 
grade`no zemji{te i za{tita na `ivotnata 
sredina na prostorot na op{tina ^a{ka za 

2018 godina  
 
1.Sovetot na op{tina ^a{ka donese 
Programa za izmena i dopolnuvawe na 
programa za ureduvawe na grade`no zemji{te 
i za{tita na `ivotnata sredina na 
prostorot na op{tina ^a{ka za 2018 godina  
 
 2.Ovoj Zaklu~ok  vleguva vo sila naredniot 
den od denot na objavuvawe vo Sl.glasnik na 
op{tina ^a{ka. 
 
Br. 08-1201/13 

06.08.2018 година 

 
OP[TINA ^A[KA                                                                             

Pretsedatel na Sovetot                                                                       
Femih Bejlurov 

                                                                   
 

 

Врз основа на член 95  од Законот за градежно 
земјиште (’’Сл.весник на РМ’’ 15/15, 98/15, 
193/15, 226/15, 31/16 и 142/16), согласно 
Правилникот за степенот на уредување на 
граденжното земјиште со објекти на комунална 
инфраструктура и начинот на утврдување на 
висината на трошоците за уредувањето во 
зависност од степенот на уреденост

 ’’(Сл.Вес. на РМ’’бр. 193/16 ), Советот 
на Општина Чашка на седницата одржана на 
30.07.2018 година донесе 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ПРОГРАМА ЗА 
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УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

И ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ 

НА ОПШТИНА 
ЧАШКА  ЗА 2018 ГОДИНА 

  
ВОВЕД 

 
Со оваа Програма се уредува: 

I. Просторот кој е предмет на уредување, 
II. Степен на уреденсто на градежното 

земјиште, 
III.  Трошоци за уредување на градежно 

земјиште,  
IV.  Висина на надоместок за уредување на 

градежно земјиште и негова распределба, 
V. Извори на финансирање и планирање на 

трошоците за уредување на градежното 
земјиште, 

VI.  Начин на распределба на средствата за 
финансирање за изградба и одржување на 
инфраструктурата, 

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

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

I. ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  
УРЕДУВАЊЕ 

Член 1 

Како  простор кој е предмет на уредување со 

поблиско определување на земјиштето што 

се уредува се смета, изграденото и 

неизграденото земјиште на просторот на 

Општина Чашка. 

СТЕПЕН НА УРЕДЕНОСТ НА  
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 2 

Степенот на уреденост на градежното 

земјиште се определува според обемот на 

опременост на земјиштетот со објекти на 

комуналната инфраструктура за 

задоволување на заедничката и 

индивидуалната комунална потрошувачка  

до градежната парцела. Сетепенот на 

уреденост може да биде : основен, повисок и 

понизок од основниот степен н уреденост. 

 
Член 3 

1.Основен степен на уреденост на градежносто 
земјиште со комунална инфрструктура 
опфаќа:  

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

земјиште со комунална инфрструктура ги 
опфаќа објектите од  основниот степен на 
уреденост  и : 

 
-ПТТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа 
-топлификациона мрежа 
-паркинг простор 
-гасоводна мрежа и  
-пречистителна станица за отпадни води  
 
3. Понизок степен на уреденост на градежното 

земјиште со комунална инфрструктура ги 
опфаќа : 

-непречен пристап до градежната парцела од 
некатегоризиран јавен пат, 

-сопствено водоснадбување(нема приклучок на 
водоводна мрежа), 

-спетичка јама  (нема приклучок на фекална 
канализација), 

-сопствен одвод од атмосферски води (нема 
канализација), 

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

-нестандардно улично осветлувасе и  
-надземна нестандардна електрична мрежа 
 

ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

 
Член 4 

 
(1) Трошоци за уредување на градежно земјиште 
 
-  Трошоците за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат во согласност со 
реалните трошоции направени за 
соодветните степени на уреденоста на 
градежнното земјиште со објектите на 
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комунална инфраструктура согласно  
Член 2 од правилникот во кои се 
засметани и трошоците за 
хидротехничките услови за приклучоци. 

-  Трошоците за уредување на градежното 
земјиште за повисок степен на уреденост 
на градежносто земјиште  со објектите на 
комуналната инфраструктура согласно  
член 2 од правилникот  може да се 
зголемат доколку се изведени сите 
комунални инфраструктурни мрежи  
наведени во повисокиот степен на 
уреденост од правилникот и оваа 
програма, за најмногу 20 % од утврдените 
трошоци за основен степен на уреденост  
на градежното земјиште со објектите од 
комуналната инфрструкутура. 

- Трошоците за уредување на градежното 
земјиште за понизок степен на уреденост 
на градежното земјиште со објектите на 
комунална инфраструктура согласно Член 
2 од правилникот ,  може да се намалат 
доколку се изведени сите комунални 
инфраструктурни мрежи  од понизок 
степен на уреденост од правилникот и 
оваа програма, за најмалку 80% од 
утврдените трошоци за основен степен на 
уреденост на градежното земјиште со 
објектите на комуналната 
инфраструктура. 

 
 

IV. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  И  

НЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБА  
  

 

 

Член 5 

 
 1. За урбани единици за кои се донесени 
урбанистички планови за село висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште при изградба, доградба, надградба и 
пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2. 
 
       -  Во оваа цена не се предвидени 
трошоците за уредување на земјиштето околу 
објектите (партерно уредување) кое со 

самофинансирање ќе го уредуваат самите 
граѓани. 
 
              -  При изготвување на оваа Програма  
почитуван е Правилникот за степенот на 
уредување на граденжното земјиште со објекти 
на комунална инфраструктура и начинот на 
утврдување на висината на трошоците за 
уредувањето во зависност од степенот на 
уреденост ’’(Сл.Вес. на РМ’’бр.193/16).  
 
 2.Трошоците за уредување на 
градежното земјиште се утврдуваат во 
согласност со реалните трошоци направени за 
соодветниот степен на уреденост на градежното 
земјиште со објектите на комуналната 
инфраструктура. Согласно тоа, висината на 
надоместокот за уредување на градежно 
земјиште се пресметува по метар квадратен на 
нова корисна површина што ќе се гради, што 
преставува збир на нето површините на 
подовите на сите простори во објектот, согласно 
заверениот основен преокт и анекс на основниот 
проект, помножен со следните коевициенти  : 
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ТАБЕЛА 1 

I. Градежен реон  
1. Станбени објекти 

(индивидуални и 
колективни) 

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

 350,оо 
ден./м2 

 
Коефицие

нт  1.0 
 
Коефицие

нт  0.2 
Коефицие

нт  0.4 
Коефицие

нт  0.3 
Коефицие

нт  0.2 
Коефицие

нт  0.2 
 

Коефицие

нт  0.3 
 

Коефицие

нт  0.3 
Коефицие

нт  0.3 
Коефицие

нт  0.5 
Коефицие

нт  0.1 

2. Деловни, јавни објекти 

- простории . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- магацини. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
- помошни простории, 

  350,оо 
ден./м2 

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

Коефицие

нт  1.0 
Коефицие

нт  0.5 
 

Коефицие

нт  0.3 
 

Коефицие

нт  0.4 
Коефицие

нт  0.5 
Коефицие

нт  0.1 
Коефицие

нт  0.5 
Коефицие

нт  0.4 
Коефицие

нт  0.3 
Коефицие

нт  0.3 
3. Други објекти: 

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

  350 
ден./м2 

Коефицие

нт  0.05 
Коефицие

нт  0.5 
Коефицие

нт  0.3 
 

Коефицие

нт  1.0 
 

Коефицие

нт  1.0 
Коефицие

нт  0.2 
Коефицие

нт  1.0 
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4. Објекти од група на 

намени Г- 

производство. 

Дистрибуција и сервиси 

 

Г1 тешка и загадувачка 

индустрија 

Г2 лесна и 

незагадувачка 

индустрија 

Г3 сервиси 

Г4  стоваришта 

 

 
 
 

Коефицие

нт  0.05 
Коефицие

нт  0.05 
Коефицие

нт  0.05 
Коефицие

нт  0.05 
 

5. За бензинска пумпна 

станица и нејзините 

придружни содржини ( 

продавници, кафетерии 

и ресторани, 

автосервиси, авто 

салони, помошни 

простории) 

-продажни простории 

на бензинските пумпни 

станици  

-услужни простории на 

бензинските пумпни 

станици  

 
 
 
 

1,0 
 

1,0 

6.  

За објекти од групата 

на класи на намени Б5 

 угостителски и 

туристички комплекси, 

хотелски комплекси и 

одморалишта, и за 

објектите од групата 

на класи и намени А4-

хотел, мотел, 

планинарски дом и 

ловен дом: 

 

-сите простории  

 
 
 
 
 
 
 

0.05 

7 За детски градинки , 

пензионерски домови и 

домови за стари лица 

-сите простории , 

 
 

0,05 

8 За објкети од високо 

образование  

-сите простории  

 
0,5 

9 За објекти за култура  

-сите простории  

 
0,01 

10 За објекти за 

терцијална здравствена 

заштита 

-сите простории  

 
 

0,05 

 
 - По исклучок, во новата корисна 
површина што ќе се гради согласно заверената 
проектна документација не се пресметува 
површината на: 
 - инсталационите канали; 
 - окната за лофтови; 
 -окна на врати ; 
 -отворени паркиралишта и 
 -подземни резервоари. 
 
 3.За објектите со височина над 32 ката, 
висината за трошоците за уредување на 
градежното земјиште, во зависност од степенот 
на уреденост на градежното земјиште , се 
пресметува на 27 % од вкупно пресметаната 
површина врз основа на новата корисна 
површина што ќе се гради, што представува збир 
на сите простори во објектот, согласно 
заверениот основен проект и анекс на основниот 
проект. 
 
 4.За агро берзи, откупно дистрибутивни  
центри или пазари, висината  на трошоците за 
уредување на градежното земјиште во зависност 
од степенот на уреденост на градежното 
земјиште се пресметува на 50% од вкупно 
пресметаната површина корисна површина. 
 
 5.За линиски инфраструктурни објекти -
државни патишта, локални патишта и улици, 
магистрални улици, собирни улици, водоводи, 
канализации, железнички пруги, гасоводи, 
топловоди, далноводи со напонско ниво над  35 
КW како и брани со акумулации, 
термоцентрали, сезерски и речни пристаништа 
како и за доградби и надградби на објекти за кои 
е донесена одлука од страна на советото на 
Општина Чашка согласно Член 67-а став (1) од 
Законот за градење , а инвеститор е Општина 
Чашка , не се утврдуваат трошоци за уредување 
на градежно земјиште.   
 
 6.Доколку со изградбата на објекти е 
предвидено отстранување на постоечкки објекти 
запишани во имотен лист кои се наоѓаат на иста 
градежна парцела, при пресметувањето на 
висината на трошоците за уредување на 



                      

              СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
               НА ОПШТИНА ЧАШКА 

 

Службен Гласник 
на Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 29 
Година XXIII 

                 30.07.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 
градежно земјиште, од новата корисна површина 
се одбива површината утврдена во имотниот 
лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат 
со изградбата на новите објекти. 
 
 7.Во случаите од предходниот став 
површините на подпокривен простор, лоѓија, 
подлоѓија, балкони, тераси, заеднички проодни 
тераси, пасажи, помошни простории, 
паркиралишта и гаражи на постоечките објекти 
се одбиваат само од новата корисна површина на 
објектто која е со иста намена со намената на 
површините на наведените простории и делнови 
од објектот. 
 
 8.При пресметувањето на висината на 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште учеството на поедините елементи на 
дополнителното опремување на градежното 
земјиште, кои учествуваат со 80% од 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште, е следното: 
ТАБЕЛА 2 

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

 
5,00 % 

2 Изградба на улици 
- пробивање . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
- изградба на горен и 

долен строј . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  

 
11,00 % 
37,50 % 

3 Изградба на фекална 
канализација 

6,00 % 

4 Изградба на 
водоводна мрежа 

5,50 % 

5 Поставување на 
ниско-напонска 
мрежа 

5,оо % 

6 Поставување на 
трафостаница 

10,00 % 

 Вкупно: 80,00 % 

  
 - Овие елементи претставуваат 
вистински (реални) трошоци за опремување на 

градежното земјиште, а учествуваат со 80 % од 
надоместокот за уредување на градежното 
земјиште. 
 9.При реконструкција со која не се 
добива нова градежна површина, надоместокот 
за уредување на градежното земјиште не се 
наплатува. 
 10.За утврдување на правен статус  на 
бесправно изградените објекти надоместокот ќе 
се пресметува согласно одредбите од Законот за 
постапување со бесправно изградени 
објекти(Сл.Весник на РМ бр.23/2011 ). 
 11. За линиски инфраструктурни објекти 
-државни патишта, локални патишта и улици, 
магистрални улици, собирни улици, водоводи, 
канализации, железнички пруги, гасоводи, 
топловоди, далноводи со напонско ниво над  35 
КW како и брани со акумулации, 
термоцентрали, сезерски и речни пристаништа 
како и за доградби и надградби на објекти  каде 
комуналната инфраструктура не е изградена со 
Одлука од страна на советото на Општина 
Чашка инвеститорите  може да се ослободат од 
плаќање на надоместок за уредување на 
градежно земјиште со што  ќе има обврска да го 
уредат градежното земјиште согласно закон и од 
сопствени финансиски средства. 

 

V. ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И 
ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ 
 

Р.бр П  Р  И  Х  О  Д  И 
Износ во 
ден. 

1 ЈП за државни патишта 
3.440.469,

00 ден. 

2 Буџет на Општина Чашка 
6.956.809,

00 ден. 

3 
Министерство за финансии 
ЕУ-ИПА Грант 

15.987.400
,00 ден. 

  Вкупно 

26.384.678
,00 ден. 

      

  Р А  С Х О Д И   

Ф1 Урбано планирање 
1.600.000,

00 ден. 

1 
Изработка на урбанистичка 
документација  

300.000,00 
ден. 

2 
Изработка на техничка 
документација    

1.300.000,
00 ден. 
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Ј6 

Одржување и заштита на 
локални патишта, улици и 
регулирање на режим на 
сообраќај 

1.598.397,
00 ден. 

1 Зимско одржување 
800.000,00 

ден. 

2 
Стари обврски по основ на 
зимско одржување 

798.397,00 
ден. 

ЈД   
4.648.881,

00 ден. 

1 

Неплатени обврски од 
предходни години  
(реконструкција на локален 
пат Мокрени, с.ГВрановци 

2.825.881,
00 ден. 

2 
Бетонирање на улица крак на 
ул.Кочо Рацин во нас.Чашка  

200.000,00 
ден. 

3 
Бетонирање на дел од  улица 
Гоце Делчев  во нас.Чашка  

200.000,00 
ден. 

4 

Бетонирање на   улица во 
с.Мелница 

200.000,оо 

ден. 

5 Бетонирање на улица  во 
с.Извор 

123.000,00 
ден. 

6 
Бетонирање  улица  во 
с.Богомила  

250.000,00 
ден. 

7 
Бетонирање на   улица  во 
с.Долно Јаболчиште  

200.000,00 
ден. 

8 

Набавка на материјал за 
бетонирање на канал за 
одводнување на атмосферска 
канализација на ул.Коста 
Кирков 

150.000,00 
ден. 

9 

Надзор на извршување на 
програмата и плаќање на 
обврски од предходна година 

         
200.000,00 

ден. 

10 Бетонирање на улица во 
с.Горно Јаболчиште 

         
300.000,00 

ден. 

ЈГ 
Изградба на системи за 
водоснадбување 

15.987.400
,00 ден. 

1 

Подобрува

њ на 
водоснадб

увањето во 
с.Гроно 
Јаболчишт

е 
15.987.400

,00 ден. 

ЈИО  
Изградба на системи за 
одведување и пречистување  

1.200.000,
00 ден. 

1 
Доградба на фекална 
канализација во нас.Чашка 

1.000.000,
00 ден. 

2 

Чистење на речни корита на 
територијата на општина 
Чашка-Горно и Долно 
Јаболчиште 

200.000,оо 
ден. 

J00 
Одржување на урбана 
опрема 

700.000,00 
ден. 

1 

Одржување на урбана опрема 
од   страна на  ЈПКД 
ТОПОЛКА 

700.000,00 
ден. 

Ј40 Јавна чистота  
650.000,00 

ден. 

1 

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

650.000,00 
ден. 

  Вкупно (ЕА, Ф и Ј) 
26.384.678

,00 ден. 

  
 

VI.  НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 
   

Член 7 
1.За висината на надоместокот за 

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

 2.Надоместокот за уредување на 

градежното земјиште за пренамена од 

станбен во друг вид простор се наплатува 

еднократно во висина на евентуалната 

разлика, а средствата се неповратни.  

 3.Надоместокот за уредување на 
градежното земјиште за пренамена од  друг вид 
простор (административно -  деловен, 
производен и објекти од јавен карактер), во 
станбен простор не се наплатува. 
. 4.Во случај кога опремувањето на 
градежното земјиште е завршено во 
предходниот период, за целосно уредено 
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градежно земјиште, корисникот на земјиштето 
плаќа надоместок до висината на реалните 
трошоци за уредување - целосен надоместок. 
 5.Во случај кога градежното земјиште се 
доуредува (кога е изградена основната 
инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се 
доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) 
корисникот на земјиштето е должен да 
инвестира во нејзината изградба. 
 

 6.Во случај кога градежното земјиште 

делумно ќе се уредува или воопшто не  се 

уредува, корисникот на земјиштето плаќа 

надоместок до висината на трошоците за 

делумното уредување на земјиштето - 

делумен надоместок  или воопшто не плаќа 

надоместок.  

 7.Надоместокот за уредување на 
градежно земјиште може да се наплатува и 
по принцип на одложено плаќање, на 
еднакви месечни рати.  

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

 
 

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 

И СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 
Член 8 

Општината ја финансира изработката на 
планската документација  согласно 
усвоената годишна Програма за изработка 
на урбанистички планска документација  за 
селата во Општина Чашка од страна на 
Советот на Општина Чашка и изработка на 
техничка документација  за 
инфраструктурни објекти. Планска 
документација и проекти за инфраструктура 
може да се изработваа и по барање на 
заинтересирани правни или физички лица и 
чиишто програмски барања и подрачја на 
интерес се прифатливи за општината, ќе 
биде финансирана од страна на барателите. 

 

 

VIII.     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   
НА   ПРОГРАМАТА 

 
Член 9 

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

 
 

IX.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 10 
 

1.  За спроведување на оваа Програма 
надлежен е градоначалникот на Општина Чашка.  

2. Градоначалникот на Општина Чашка 

е должен за прераспоредувањето на средствата 

на работите од една во друга позиција во износ  

до 10% да го информира Советот на Општина 

Чашка, а за поголемо прераспоредување на 

средства одлука мора да донесе Советот на 

Општина Чашка. 

3. Оваа Програмата влегува во сила  со 

донесувањето а ќе се објави во “Службен 

гласник на општина Чашка”. 

Чашка,30.07.2018 год.       

Претседател на                     

Совет на Општина Чашка                                     

Фемих Бејлуров 
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