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ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување на Одлука за  усвојување на за објавување на Одлука за  усвојување на за објавување на Одлука за  усвојување на за објавување на Одлука за  усвојување на 

Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 година    

 

Се објавува, Одлука за усвојување на Акционен 

план за енергетска ефикасност за Општина Чашка 

за 2016 година, што советот на Општина Чашка ја 

усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година. 

 

Бр. 09- 393/3 

07.03.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 132 точка 1,2,3,4 и 5 од 

Законот за енергетика на РМ ( “Службен весник на 

РМ“ бр.16/2011), член 24 и 89 од Статутот на 

Општина Чашка (“Службен гласник на Општина 

Чашка“ бр.2/03), а во врска со предлогот на 

Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка на седницата одржана на 

26.02.2016 година донесе : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за усвојување на Акционен план за енергетска за усвојување на Акционен план за енергетска за усвојување на Акционен план за енергетска за усвојување на Акционен план за енергетска 

ефикасност на Општина Чашка за 2016 годинаефикасност на Општина Чашка за 2016 годинаефикасност на Општина Чашка за 2016 годинаефикасност на Општина Чашка за 2016 година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука се  усвојува Акциониот план за 

енергетска ефикасност на Општина Чашка за 2016 

година предложен од Градоначалникот на 

Општина Чашка, а во согласност со Законот за 

енергетика на РМ (“Службен весник на РМ“  

бр.16/2011) 

 

 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка 

   

Бр. 08 – 280/4 

26.02.2016 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на Акционен план за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 годинаОпштина Чашка за 2016 година    

    

Образованиот сектор кој во Општина Чашка го 

сочинуваат основните учлилишта, завзема најголем 

дел во енергетскиот биланс на општината и во него 

може да се очекува најголем раст на потребата за 

енергија во иднина, следствено и наголем потенцијал 

за заштеди. 

Во Програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка 2016-2019 ОПЕЕ (која е во завршна 

фаза на изработка) е дадена препорака за 

имплементација на нови технологии за енергетски 

системи.  

Соодветно на тоа, а врз основа на ОПЕЕ за во 2016 

година се планира следното: 
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Активности и временски распоред во 2016  
 

Име на 
институцијата/корисник 

активност цел 
финансиран 

од 
инвестиција 

МКД 
очекувани резултати 

ООУ „Тодор Јанев“ 
Населба Чашка 

Реализација 
проект 
поставување на 
„Фотоволтаичен 
систем,P=1,7kW“ 

производство на 
електрична 
енергија и 
намалена 
потрошувачка на 
истата 

Општина 
Чашка, 
Донатори 

360.000 

намалена 
потрошувачкана 
енергија, зголемена 
енергетска 
ефикасност,нагледно 
средство во образованиот 
процес кое ќе ги 
стимулира учениците 

ООУ „ Лирија“ Горно 
Јаболчиште 

инсталација на 
систем за 
централно 
греење  

Подобрување на 
условите за 
одвивање на 
воспитно 
образовниот 
процес и 
зголемување на 
ЕЕ 

Донатори и 
сопствени 
средства  

1.200.000 

Подобрување на 
условите за одвивање на 
воспитно образовниот 
процес и зголемување на 
ЕЕ 

Административна зграда 
на Општина Чашка 

поставување на 
термо- вентили 
на радијатори во 
општинската 
зграда 

намалени загуби 
на топлинска 
енргија 

сопствeни 
средства  
Буџет на 
ЕЛС Чашка 

10.000 
намелена потрошувачка 
на нафта за греење 

ученици и грѓани 

Одржување на 
трибини, 
подоготовка и 
печатење на 
едукативен 
материјал  

подигање на 
свеста кај 
населението 
(пред се 
најмладите) за 
придобивките од 
примена на 
мерки за ЕЕ 

Заедничко 
тело за ЕЕ 
на ЦР ВПР, 
ЕЛС Чашка 

10.000 

придонес во намалување 
на потрошувачка на 
енергија и намалување 
ма емисии на штетни 
гасови 

ООУ "Тодор Јанев" 
населба Чашка 

изработка на 
термовизиска 
студија 

увид во 
состојбата со 
загуба на 
енергија 

Заедничко 
тело за ЕЕ 
на ЦР ВПР, 
ЕЛС Чашка 

патни 
трошоци 

Утврдување на места 
каде би требало да се 
делува за зголемување на 
ЕЕ 

Општина Чашка 

замена на 
преостанати 
улични светилки 
со штедливи 
светилки во 
населените места 
на Општина 
Чашка 

Зголемување на 
енергетска 
ефикасност и 
намалување на 
потрошувачка на 
енергија 

ЕЛС Чашка 400.000 

Зголемување на 
енергетска ефикасност и 
намалување на 
потрошувачка на 
енергија 
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Во 2016 година општината ќе се залага да 

обезбеди донаторски средства за реализација на 

што поголем дел од проектите за кои веќе има 

обезбедено проектни документаци, со што ќе се 

придонесе за оставрување на ОПЕЕ. 

    

Бр. 01- 338/1 

26.02.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    на  Заклучок за усвојување на на  Заклучок за усвојување на на  Заклучок за усвојување на на  Заклучок за усвојување на     

извештај за реализирани активности од областа извештај за реализирани активности од областа извештај за реализирани активности од областа извештај за реализирани активности од областа 

на енергетската ефикасност на Општина Чашка на енергетската ефикасност на Општина Чашка на енергетската ефикасност на Општина Чашка на енергетската ефикасност на Општина Чашка 

за 2015 гоза 2015 гоза 2015 гоза 2015 годинадинадинадина    

    

Се објавува, Заклучок за усвојување на Извештај 

за реализирани активности од областа на 

енергетската ефикасност на Општина Чашка за 

2015 година, што советот на Општина Чашка го 

усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година. 

    

Бр. 09- 393/5 

07.03.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 132 точка 1,2,3,4 и 5 од 

Законот за енергетика на РМ (“Службен весник на 

РМ“ бр.16/2011), член 24 и 89 од Статутот на 

Општина Чашка (“Службен гласник на Општина 

Чашка“ бр.2/03), а во врска со предлогот на 

Градоначалникот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка на седницата одржана на 

26.02.2016 година донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за реализирани за усвојување на Извештај за реализирани за усвојување на Извештај за реализирани за усвојување на Извештај за реализирани 

активности од областа на енергетската активности од областа на енергетската активности од областа на енергетската активности од областа на енергетската 

ефикасност на Општиефикасност на Општиефикасност на Општиефикасност на Општина Чашка за  2015 годинана Чашка за  2015 годинана Чашка за  2015 годинана Чашка за  2015 година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со овој Заклучок се усвојува Извештајот за 

реализирани активности од областа на  

енергетската ефикасност на Општина Чашка за 

2015 година предложен од Градоначалникот на 

Општина Чашка. 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Овој Заклучок влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка. 

    

Бр. 08 – 280/3 

26.02.2016 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

ИИИИзвештај за реализирани активности од областа на звештај за реализирани активности од областа на звештај за реализирани активности од областа на звештај за реализирани активности од областа на 

енергетската ефикасност во 2015 годинаенергетската ефикасност во 2015 годинаенергетската ефикасност во 2015 годинаенергетската ефикасност во 2015 година    

    

Со законот за енергетика на РМ (Службен Весник бр 

16/2011) и членот 132 и точките 1,2,3,4 и 5 Општините 

имаат законска обврска да донесат програма за 

енергетска ефикасност. Спроведувањето на 

програмата се врши со годишен акционен план 

предложен од градоначалникот и усвоен од Советот на 

Општината. 

 

Согласно став 5 од член 132 од Законот за енергетика 

на РМ, Општините до крајот на месец февруари до АЕ 

на РМ го доставуваат годишниот план  за тековната 

година, како и информацијата за спроведување на 

програмата за ЕЕ во претходната година. 

 

Советот на Општина Чашка на 25 та седница на 

Совет, односно оддржана на ден 24.12.2010 година ја 

усвои Програмата за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка за период 2011-2015 година и донесе 

заклучок за усвојување на програмата за ЕЕ (07- 1768/4). 

 

Програмата е доставена до Агенцијата за енергетика 

на Република Македонија (бр.09-856/1 од 11.07.2011) 

 

Според Програмата односно акциониот план за 2015 

година, недостигот на финансиски средства не 

овозможи да се реализраат предвидените активности. 

Сепак се обезбедија средства за да се реализираат 

проекти од областа на ЕЕ во образовниот сектор. 

Истите беа обезбедени преку донации и сопствени 

средства на училиштата и ЕЛС. Во продолжение е 

дадена табела со реализираните активности од областа 

на ЕЕ во текот на 2015 година:    
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Проект/активност Ц ел Финансирано 
од Корисник 

Приближна 
вредност на 
инвестицијата 

(€) 

Период на 
реализација 

1. 

Делумна промена 
на прозорци во 
ООУ„ Лирија“ 
Горно Јаболчиште 

Подобрување на 
енергетската 
ефикасност, 
заштеда на 
енергија 

Општина 
Чашка 

ООУ„ Лирија“ 
Горно 
Јаболчиште 

1800 евра 2015 

2. 

Промени на 
прозорци и врати, 
санација на 
надворешна фасада 
како, спуштање на 
плафони и 
прегради на три 
училници  ООУ„ 
Петре Поп Арсов“ 
Богомила 

Подобрување на 
енергетската 
ефикасност, 
заштеда на 
енергија 

УСАИД 
Проектот за 
меѓуетничка 
интеграција во 
образованието 
(ПМИО), Опш
тина Чашка, 
ООУ„ Петре  
Поп 
Арсов“Богоми
ла 

ООУ„ Петре  
Поп Арсов“ 
Богомила 

20 000 евра  2015 

3. Трибини и настани 

Подигање на 
свеста кај 
населението (пред 
се најмладите) за 
придобивките од 
примена на мерки 
за ЕЕ 

Општина 
Чашка 

Жители на 
општина 
Чашка 

/ 2015 

4. 

Изработка на 
Програма за ЕЕ за 
период од 2016-
2019 година  за 
Општина Чашка 

Законска обврска 
Општина 
Чашка 

Општина 
Чашка 

патни трошоци 2015 

5. 

Термовизиско 
снимање на 
административна 
зграда на ЕЛС 
Чашка 

Анализа на систем 
за централно 
греење и мерки за 
негово 
подобрување 

Општина 
Чашка 

Општина 
Чашка 

патни трошоци 2015 

6. 

Проширување на 
мрежата за јавно 
осветлување и 
санација на 
постоечката мрежа  

Подобрување на 
осветлувањето, 
намалување на 
дефектите 

Општина 
Чашка 

Општина 
Чашка 

2 500 евра 2015 

7. 

Набавка на 4 
ормари со 
автоматика за јавно 
осветлување 

Подобрување на 
ефикасноста на 
јавното 
осветлување и 
зголемување на 
безбедноста  

"Раде Кончар 
TEП" и  
Општина 
Чашка 

Општина 
Чашка 

1 000 евра 2015 
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Бр. 01- 337/1 
26.02.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
    

    
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 

за локалната самоуправа ( ”Службен весник на РМ’’ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 
донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за раскинување на за објавување на Одлука за раскинување на за објавување на Одлука за раскинување на за објавување на Одлука за раскинување на 
договорот за закуп бр.08договорот за закуп бр.08договорот за закуп бр.08договорот за закуп бр.08----741/2 од 02.05.2008 741/2 од 02.05.2008 741/2 од 02.05.2008 741/2 од 02.05.2008 

година склучен помеѓу Општина Чашка  и година склучен помеѓу Општина Чашка  и година склучен помеѓу Општина Чашка  и година склучен помеѓу Општина Чашка  и 
Димче НиколовДимче НиколовДимче НиколовДимче Николов    

    
Се објавува, Одлука за раскинување на договорот 

за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година склучен 
помеѓу Општина Чашка и Димче Николов, што 
советот на Општина Чашка ја усвои на седницата 
одржана на 26.02.2016 година. 
    
Бр. 09- 393/4 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
    
    

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот 
за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ“ 
бр, 5/02), Член 3 став 2 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и 
со стварите во Општинска сопственост (“Службен 
весник на РМ“ бр.78/15, 106/15 и 153/15 ) и член 24 и 
89 од Статутот на Општина Чашка (“Службен 
гласник на Општина Чашка“ бр.2/03), а во врска со 
барањето од Димче Николов од Нас.Чашка за 
раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 од 
02.05.2008 година, Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 26.02.2016 година донесе : 
    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за раскинување на договорот за закуп бр.08за раскинување на договорот за закуп бр.08за раскинување на договорот за закуп бр.08за раскинување на договорот за закуп бр.08----

741/2 од 02.05.2008 година  склучен помеѓу 741/2 од 02.05.2008 година  склучен помеѓу 741/2 од 02.05.2008 година  склучен помеѓу 741/2 од 02.05.2008 година  склучен помеѓу 
Општина Чашка и Димче НиколовОпштина Чашка и Димче НиколовОпштина Чашка и Димче НиколовОпштина Чашка и Димче Николов    

    
член 1 

Со оваа Одлука спогодбено се  раскинува 
договорот за закуп бр.08-741/2 од 02.05.2008 година 
склучен помеѓу Општина Чашка од една страна 
како Закуподавач и Димче Николов од Нас.Чашка 
од друга страна како закупувач. Предмет на 
договорот е недвижност со површина од 740 м2 и 

двор со површина од 3600 м2 што се наоѓаат на КП 17, а 
запишани на ПЛ 50 КО Владиловци. 
    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    
Со донесувањето на оваа Одлука предметниот 

договор спогодбено се раскинува и  нема правна 
важност, односно не  произлегуваат обврски од истиот.  
    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    
Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина Чашка 
    
Бр. 08 – 280/5 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    на Гордана Ѓорѓиева од на Гордана Ѓорѓиева од на Гордана Ѓорѓиева од на Гордана Ѓорѓиева од 
населба населба населба населба ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    
Се објавува, Решение за одобрување на финансиски 

средства на Гордана Ѓорѓиева од Нас. Чашка, што 
советот на Општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 26.02.2016 година. 
    
Бр. 09- 393/2 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
    
    

Врз основа на член 36 од Законот за локална 
самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/2002) и член 
89 од Статутот на Општина Чашка (Службен гласник на 
Општина Чашка бр 2/2003) Советот на Општина Чашка 
на седницата одржана на 26.02.2016 донесе: 
    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
зззза одобрување на финансиски средства на Гордана а одобрување на финансиски средства на Гордана а одобрување на финансиски средства на Гордана а одобрување на финансиски средства на Гордана 

Ѓорѓиева од Ѓорѓиева од Ѓорѓиева од Ѓорѓиева од населба населба населба населба ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    
    
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Гордана Ѓорѓиева од 
Нас.Чашка, за финансиски средства во висина од 
10.000,оо денари, средства кои ќе ги користи за 
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санирање на штетите на нејзината куќа 
настанати поради пожар. 

 
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе 

се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 
2016 година, Програма АО Совет на општина, 
подставка  413110-тековни резерви. 

 
3. Средствата ќе се исплатат на лицето Гордана 

Ѓорѓиева од Нас.Чашка со ЕМБГ 2510969485015 
на трансакциска сметка бр 210-5015827550.63  
во НЛБ Тутунска  Банка.  

 
4. Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина 
Чашка 

    
Бр. 08 – 280/6 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

1517151715171517  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани    
    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 1517 
КО Оморани, што советот на Oпштина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година. 
    
Бр. 09- 393/11 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

за Локалната самоуправа  (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и 
член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска -  документација (“Службен 
весник на РМ” бр.56/11, 162/12), советот на Општина 

Чашка на седницата одржана на ден 26.02.2016  година 
ја донесе следната : 
 

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

докумдокумдокумдокументација наентација наентација наентација на     КП 1517 КО Оморани КП 1517 КО Оморани КП 1517 КО Оморани КП 1517 КО Оморани    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 1517  КО 
Оморани во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

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 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко – планска 
документација ( “Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
    
Бр. 08 – 280/11 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 98989898  КО   КО   КО   КО 
ЕловецЕловецЕловецЕловец    

 
Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 98 КО 
Еловец, што советот на Oпштина Чашка ja усвои на 
седницата одржана на 26.02.2016 година. 
    
Бр. 09- 393/10 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти (“Службен весник 
на РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 
5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 26.02.2016 година ја донесе 
следната : 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 98989898 К К К КО ЕловецО ЕловецО ЕловецО Еловец    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 98  КО 
Еловец  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

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 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
– планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
    
Бр. 08 – 280/12 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

372/4372/4372/4372/4  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка    
 
 
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 372/4 КО 
Чашка, што советот на Oпштина Чашка ja усвои на 
седницата одржана на 26.02.2016 година. 
    
Бр. 09- 393/9 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
    

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ( “Службен весник на РМ” 
бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 26.02.2016  година ја донесе следната : 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 372/4372/4372/4372/4 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 372/4  КО 
Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа на 

намени А – домување. 
 

члчлчлчлен 3ен 3ен 3ен 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко – планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
    
Бр. 08 – 280/10 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот 
за Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 
донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

147/24  КО Чашка147/24  КО Чашка147/24  КО Чашка147/24  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 
147/24 КО Чашка, што советот на Oпштина Чашка 
ja усвои на седницата одржана на 26.02.2016 
година. 
    
Бр. 09- 393/8 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
    

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување 
со бесправно изградени објекти (“Службен весник 
на РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 
5 од Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12 ), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 26.02.2016  година ја донесе 
следната : 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 147/24147/24147/24147/24 КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 147/24  КО 
Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

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 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
– планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 
    
    

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
    
Бр. 08 – 280/7 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 140140140140/6  /6  /6  /6  
КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 
Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 140/6 КО 
Чашка, што советот на Oпштина Чашка ja усвои на 
седницата одржана на 26.02.2016 година. 

    
Бр. 09- 393/7 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 

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

Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на РМ” 
бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден 26.02.2016  година ја донесе следната : 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 140/6140/6140/6140/6 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 140/6  КО 
Чашка во идна урбанистичко – планска документација. 
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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 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 
– планска документација ( “Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08 – 280/8 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

516516516516/2/2/2/2  КО Голозинци  КО Голозинци  КО Голозинци  КО Голозинци    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 516/2 
КО Голозинци, што советот на Oпштина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 26.02.2016 година. 
 
Бр. 09- 393/6 
07.03.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за Локалната самоуправа  (“Службен весник на 
РМ” бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за 
постапување со бесправно изградени објекти 
(“Службен весник на РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и 
член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за 
стандарди за вклопување на бесправни објекти во 
урбанистичко планска -  документација (“Службен 
весник на РМ” бр.56/11 , 162/12 ), советот на 
Општина Чашка на седницата одржана на ден 
26.02.2016 година ја донесе следната : 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 516/2516/2516/2516/2 КО Голозинци КО Голозинци КО Голозинци КО Голозинци    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 516/2  КО 
Голозинци  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

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 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување 
на бесправни објекти во урбанистичко – планска 
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08 – 280/9 
26.02.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (“Службен весник на 
Република Македонија” бр. 199/14, 44/15 и 193/15) 
Општина Чашка распишува: 
 

Јавен повик за доставување на иницијативи за Јавен повик за доставување на иницијативи за Јавен повик за доставување на иницијативи за Јавен повик за доставување на иницијативи за 
изработка и донесување на урбанистички плановиизработка и донесување на урбанистички плановиизработка и донесување на урбанистички плановиизработка и донесување на урбанистички планови    
на територијата на  Општина на територијата на  Општина на територијата на  Општина на територијата на  Општина ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка во 2016 во 2016 во 2016 во 2016 година година година година    

    
Сите заинтересирани правни и физички лица во тек 

на јавниот повик може да достави иницијатива за 
изработка и донесување на урбанистички план за село 
и урбанистички план вон населено место. Предмет на 
иницијативата може да биде донесување на нов 
урбанистички план или изменување и дополнување на 
постоечки урбанистички план. 

 
Иницијативите можат да се достават во електронска 

форма преку информациски систем е-урбанизам или 
во писмена форма до архивата на Општина Чашка. За 
доставените иницијативи, подносителите ќе бидат 
известени во електронска форма преку информациски 
систем е-урбанизам или во писмена форма, во рок од 15 
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работни дена од истекот на рокот за доставување 
на иницијативи. 

 
Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе 

бидат вградени во Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Чашка за 2016 
год. 

 
Средствата за изготвување на потребната 

документација за прифатените иницијативи  треба 
да ги обезбедат правните или физичките лица кои 
се подносители на иницијативите. 

 
Јавниот повик се објавува  во службеното 

гласило на Оптина Чашка, на веб страната на 
општината www.caska.gov.mk, на огласна табла во 
општината, во информацискиот систем е – 
урбанизам, како и во дневен весник на 
Македонски јазик и дневен весник на Албански 
јазик. 

 
Јавниот повик ќе трае 31 ден - од 01.03.2016 до 

31.03.2016 година. 
 
Бр. 09- 319/1 
24.02.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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СодржинаСодржинаСодржинаСодржина::::    
    
1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за  

усвојување на Акционен план за енергетска 
ефикасност на Општина Чашка за 2016 година 

 
2.2.2.2. Одлука за усвојување на Акционен план за 

енергетска ефикасност на Општина Чашка за 
2016 година 

 
3.3.3.3. Акционен план за енергетска ефикасност на 

Општина Чашка за 2016 година 
 
4.4.4.4. Заклучок за објавување на  Заклучок за 

усвојување на  извештај за реализирани 
активности од областа на енергетската 
ефикасност на Општина Чашка за 2015 година 

 
5.5.5.5. Заклучок за усвојување на Извештај за 

реализирани активности од областа на 
енергетската ефикасност на Општина Чашка 
за  2015 година 

 
6.6.6.6. Извештај за реализирани активности од 

областа на енергетската ефикасност во 2015 
година 

 
7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

раскинување на договорот за закуп бр.08-741/2 
од 02.05.2008 година склучен помеѓу Општина 
Чашка  и Димче Николов 

 
8.8.8.8. Одлука за раскинување на договорот за закуп 

бр.08-741/2 од 02.05.2008 година  склучен 
помеѓу Општина Чашка и Димче Николов 

 
9.9.9.9. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства на 
Гордана Ѓорѓиева од населба Чашка 

 
10.10.10.10. Решение за одобрување на финансиски 

средства на Гордана Ѓорѓиева од населба 
Чашка 

 
11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 
документација на КП 1517  КО Оморани 

 
12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 1517 КО 
Оморани 

 
13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 
документација на КП 98  КО Еловец 

 
14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 98 КО Еловец 
 

 
 
15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација на 
КП 372/4  КО Чашка 

 
16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 372/4 КО Чашка 
 
17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација на 
КП 147/24  КО Чашка 

 
18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 147/24 КО Чашка 
 
19.19.19.19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација на 
КП 140/6  КО Чашка 

 
20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 140/6 КО Чашка 
 
21.21.21.21. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација на 
КП 516/2  КО Голозинци 

 
22.22.22.22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 516/2 КО Голозинци 
 
23.23.23.23. Јавен повик за доставување на иницијативи за 

изработка и донесување на урбанистички планови 
на територијата на  Општина Чашка во 2016 година 

    
    
    
    
    
    

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

 
 

 

                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 
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