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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на на на на ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 5555    

 година  година  година  година XVXVXVXVIIIIIIIIIIII    

06060606....00005555....2012012012014444 година година година година    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

 
 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Програма за изменување и а објавување на Програма за изменување и а објавување на Програма за изменување и а објавување на Програма за изменување и 

дополнување на Програма за изработка на дополнување на Програма за изработка на дополнување на Програма за изработка на дополнување на Програма за изработка на 

урбанистички планови во општина Чашка за 2014 урбанистички планови во општина Чашка за 2014 урбанистички планови во општина Чашка за 2014 урбанистички планови во општина Чашка за 2014 

годинагодинагодинагодина    

 

Се објавува,    Програма за изменување и 

дополнување на Програма за изработка на 

урбанистички планови во општина Чашка за 2014 

година, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/48 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22, став 1, точка 1, од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), 

а во согласност со член 17 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Службен весник на РМ 

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

163/13), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 16.05.2014, ја донесе следната: 

 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за изменување и дополнување на Програмата за за изменување и дополнување на Програмата за за изменување и дополнување на Програмата за за изменување и дополнување на Програмата за 

изработка на урбанистички планови во Општина изработка на урбанистички планови во Општина изработка на урбанистички планови во Општина изработка на урбанистички планови во Општина 

Чашка за 2014 годинаЧашка за 2014 годинаЧашка за 2014 годинаЧашка за 2014 година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Програмата за изработка на урбанистичките 

планови за селата во Општина Чашка за 2014 година, 

донесена од Советот на Општина Чашка со одлука 

бр.07-1811/19 од 15.11.2013 година и одлука бр.07-335/5 

од 27.02.2014 година се изменува и дополнува. 

    

    

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Во делот ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД, во ставот 3 се додава нова алинеа 

5 која гласи: 

- изработка на Општи актиизработка на Општи актиизработка на Општи актиизработка на Општи акти. 

 

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3 

Во делот 2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ2. ПЛАНИРАЊЕ, содржината под 

точката 1. 1. 1. 1. УрбанистиЧки ПЛАН ЗА СЕЛОУрбанистиЧки ПЛАН ЗА СЕЛОУрбанистиЧки ПЛАН ЗА СЕЛОУрбанистиЧки ПЛАН ЗА СЕЛО се менува 

и гласи: 

1. Урбанистачки план за село н.ЧашкаУрбанистачки план за село н.ЧашкаУрбанистачки план за село н.ЧашкаУрбанистачки план за село н.Чашка    

    

ччччлен лен лен лен 4444 

Во делот ПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕПЛАНИРАЊЕ, се додава нова точка 5. 5. 5. 5. 

ОПШТИ АКТИОПШТИ АКТИОПШТИ АКТИОПШТИ АКТИ која гласи: 

 

1. Општ акт за село ЛисичеОпшт акт за село ЛисичеОпшт акт за село ЛисичеОпшт акт за село Лисиче    

2. Општ акт за село БогомилаОпшт акт за село БогомилаОпшт акт за село БогомилаОпшт акт за село Богомила    

3. Општ акт за село ИзворОпшт акт за село ИзворОпшт акт за село ИзворОпшт акт за село Извор    

4. Општ акт за село ТеовоОпшт акт за село ТеовоОпшт акт за село ТеовоОпшт акт за село Теово    

5. Општ акт за село СоглеОпшт акт за село СоглеОпшт акт за село СоглеОпшт акт за село Согле    

6. Општ акт за село Горно ЈаболчиштеОпшт акт за село Горно ЈаболчиштеОпшт акт за село Горно ЈаболчиштеОпшт акт за село Горно Јаболчиште    

7. Општ акт за село Долно ЈаболчиштеОпшт акт за село Долно ЈаболчиштеОпшт акт за село Долно ЈаболчиштеОпшт акт за село Долно Јаболчиште    

8. Општ акт за село МелницаОпшт акт за село МелницаОпшт акт за село МелницаОпшт акт за село Мелница    

    

ччччлен лен лен лен 5555    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка” 

 

Бр. 07 – 709/47 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 749 планска документација на КП 749 планска документација на КП 749 планска документација на КП 749 

КО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари Град    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 749 КО 

Сари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/26 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идна урбза вклопување во идна урбза вклопување во идна урбза вклопување во идна урбанистичко анистичко анистичко анистичко ––––    планска планска планска планска 

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 749749749749 КО  КО  КО  КО Стари ГрадСтари ГрадСтари ГрадСтари Град    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 749 КО Стари Град. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/25 

16.05.2014 година 

Чашка 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 63 планска документација на КП 63 планска документација на КП 63 планска документација на КП 63 

КО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари Град    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 63 КО 

Стари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/40 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистиза вклопување во идна урбанистиза вклопување во идна урбанистиза вклопување во идна урбанистичко чко чко чко ––––    планска планска планска планска 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 63 63 63 63  КО  КО  КО  КО Стари ГрадСтари ГрадСтари ГрадСтари Град    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 63  КО Стари Град. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 
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член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/39 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

ззззаааа    објавување на Одлука за вклопување во идна објавување на Одлука за вклопување во идна објавување на Одлука за вклопување во идна објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 568 планска документација на КП 568 планска документација на КП 568 планска документација на КП 568 

и 569 КО Долно Врановции 569 КО Долно Врановции 569 КО Долно Врановции 569 КО Долно Врановци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 568 и 

569 КО Долно Врановци, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/36 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 568 и 569  568 и 569  568 и 569  568 и 569   КО  КО  КО  КО Долно Долно Долно Долно 

ВрановциВрановциВрановциВрановци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  568 и 569 КО Долно Врановци. 

 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/35 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документапланска документапланска документапланска документација на КП ција на КП ција на КП ција на КП 

570/1 КО Долно Врановци570/1 КО Долно Врановци570/1 КО Долно Врановци570/1 КО Долно Врановци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 570/1  

КО Долно Врановци, што Советот на општина Чашка 

ја усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/24 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 



 4 

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 570/1  570/1  570/1  570/1   КО  КО  КО  КО Долно ВрановциДолно ВрановциДолно ВрановциДолно Врановци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  570/1 КО Долно Врановци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/23 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанисурбанисурбанисурбанистичко тичко тичко тичко ––––планска документација на КП 3478 планска документација на КП 3478 планска документација на КП 3478 планска документација на КП 3478 

КО БистрицаКО БистрицаКО БистрицаКО Бистрица    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 3478 

КО Бистрица, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/10 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 3478  3478  3478  3478   КО  КО  КО  КО БистрицаБистрицаБистрицаБистрица    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  3478 КО Бистрица. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/09 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко    ––––    планска документација на КП 50/1 планска документација на КП 50/1 планска документација на КП 50/1 планска документација на КП 50/1 

КО СмиловциКО СмиловциКО СмиловциКО Смиловци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 50/1 

КО Смиловци, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 
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Бр. 08- 709/20 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 50/1  50/1  50/1  50/1   КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  50/1 КО Смиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/19 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вклопување во иа објавување на Одлука за вклопување во иа објавување на Одлука за вклопување во иа објавување на Одлука за вклопување во идна дна дна дна 

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

3179/1 КО Владиловци3179/1 КО Владиловци3179/1 КО Владиловци3179/1 КО Владиловци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 3179/1 

КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/8 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 3179/1  3179/1  3179/1  3179/1   КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  3179/1 КО Владиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/7 

16.05.2014 година 

Чашка 
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СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклопување во идна пување во идна пување во идна пување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 78 и планска документација на КП 78 и планска документација на КП 78 и планска документација на КП 78 и 

77/2 КО Отиштино77/2 КО Отиштино77/2 КО Отиштино77/2 КО Отиштино    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 78 и 

77/2 КО Отиштино, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/34 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 78 и 77/2  78 и 77/2  78 и 77/2  78 и 77/2   КО  КО  КО  КО ОтиштиноОтиштиноОтиштиноОтиштино    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  78 и 77/2 КО Отиштино. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/33 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 777 планска документација на КП 777 планска документација на КП 777 планска документација на КП 777 

КО ЛисичеКО ЛисичеКО ЛисичеКО Лисиче    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 777 КО 

Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/16 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 777  777  777  777   КО  КО  КО  КО ЛисичеЛисичеЛисичеЛисиче    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  777  КО  Лисиче. 
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член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/15 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вклопување во идна опување во идна опување во идна опување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 483 планска документација на КП 483 планска документација на КП 483 планска документација на КП 483 

КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 483 КО 

Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/46 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 483  483  483  483   КО  КО  КО  КО МелницаМелницаМелницаМелница    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  483  КО  Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/45 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 782 планска документација на КП 782 планска документација на КП 782 планска документација на КП 782 

КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

    

   Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 782 КО 

Мелница,што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/28 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 782  782  782  782   КО  КО  КО  КО МелницаМелницаМелницаМелница    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  782  КО  Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/27 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбурбурбурбанистичко анистичко анистичко анистичко ––––планска документација на КП 165 планска документација на КП 165 планска документација на КП 165 планска документација на КП 165 

КО РаковецКО РаковецКО РаковецКО Раковец    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 165 КО 

Раковец,што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

Бр. 08- 709/30 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 165  165  165  165   КО  КО  КО  КО РаковецРаковецРаковецРаковец    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  165  КО  Раковец. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/29 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

164/14 КО Чашка164/14 КО Чашка164/14 КО Чашка164/14 КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 164/14 

КО Раковец, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014. 

 
Бр. 08- 709/12 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 164/14  164/14  164/14  164/14   КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  164/14  КО  Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 
Бр. 07 – 709/11 

16.05.2014 година 

Чашка 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за вклопување во идна клопување во идна клопување во идна клопување во идна 

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

138/10 КО Чашка138/10 КО Чашка138/10 КО Чашка138/10 КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 138/10 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/18 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 138/10  138/10  138/10  138/10   КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  138/10  КО  Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 
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член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/17 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Оа објавување на Оа објавување на Оа објавување на Одлука за вклопување во идна длука за вклопување во идна длука за вклопување во идна длука за вклопување во идна 

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

147/48 КО Чашка147/48 КО Чашка147/48 КО Чашка147/48 КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 147/48 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/32 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 147/48  147/48  147/48  147/48   КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  147/48  КО  Чашка. 

 

 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/31 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

149/22  КО Чашка149/22  КО Чашка149/22  КО Чашка149/22  КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 149/22 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 16.05.2014.  

 

Бр. 08- 709/6 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната: 
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ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 149/22  149/22  149/22  149/22   КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  149/22  КО  Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/5 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вкла објавување на Одлука за вклопување во идна опување во идна опување во идна опување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 6983  планска документација на КП 6983  планска документација на КП 6983  планска документација на КП 6983  

КО БогомилаКО БогомилаКО БогомилаКО Богомила    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 6983 

КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/22 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 6983  6983  6983  6983   КО  КО  КО  КО БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  6983  КО  Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/21 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклоа објавување на Одлука за вклопување во идна пување во идна пување во идна пување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 1575  планска документација на КП 1575  планска документација на КП 1575  планска документација на КП 1575  

КО ИзворКО ИзворКО ИзворКО Извор    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 1575 

КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 
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Бр. 08- 709/38 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 1575  1575  1575  1575   КО  КО  КО  КО ИзворИзворИзворИзвор    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  1575  КО  Извор. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/37 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за ва објавување на Одлука за вклопување во идна клопување во идна клопување во идна клопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 1795  планска документација на КП 1795  планска документација на КП 1795  планска документација на КП 1795  

КО ИзворКО ИзворКО ИзворКО Извор    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 1795 

КО Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/42 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 1795  1795  1795  1795   КО  КО  КО  КО ИзворИзворИзворИзвор    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  1795  КО  Извор. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

    

Бр. 07 – 709/41 

16.05.2014 година 

Чашка 
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СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 861 планска документација на КП 861 планска документација на КП 861 планска документација на КП 861 

и 872  КО Соглеи 872  КО Соглеи 872  КО Соглеи 872  КО Согле    

 

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 861 и 

872  КО Согле, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/44 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 861 и 872  861 и 872  861 и 872  861 и 872   КО  КО  КО  КО СоглеСоглеСоглеСогле    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  861 и 872  КО  Согле. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/43 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вклопува објавување на Одлука за вклопува објавување на Одлука за вклопува објавување на Одлука за вклопување во идна ање во идна ање во идна ање во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 6189  планска документација на КП 6189  планска документација на КП 6189  планска документација на КП 6189  

КО БогомилаКО БогомилаКО БогомилаКО Богомила    

 

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 6189 

КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/14 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 6189  6189  6189  6189   КО  КО  КО  КО БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  6189  КО  Богомила. 
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член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/13 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за вклопуваа објавување на Одлука за вклопуваа објавување на Одлука за вклопуваа објавување на Одлука за вклопување во идна ње во идна ње во идна ње во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 6163  планска документација на КП 6163  планска документација на КП 6163  планска документација на КП 6163  

КО БогомилаКО БогомилаКО БогомилаКО Богомила    

 

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко – планска документација на КП 6163 

КО Богомила, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 16.05.2014. 

 

Бр. 08- 709/4 

16.05.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 16.05.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 6163  6163  6163  6163  КО КО КО КО БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  6163  КО  Богомила. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 709/3 

16.05.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

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

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Програма за 

изменување и дополнување на Програма за 

изработка на урбанистички планови во 

општина Чашка за 2014 година 

 

2.2.2.2. Програма за изменување и дополнување на 

Програмата за изработка на урбанистички 

планови во Општина Чашка за 2014 година 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 749 КО Стари Град 

 

4.4.4.4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 749 КО Стари 

Град 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 63 КО Стари Град 

 

6.6.6.6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 63  КО Стари 

Град 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 568 и 569 КО Долно 

Врановци 

 

8.8.8.8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 568 и 569   КО 

Долно Врановци 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 570/1 КО Долно 

Врановци 

 

10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 570/1   КО Долно 

Врановци 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 3478 КО Бистрица 

 

12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 3478 КО 

Бистрица 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 50/1 КО Смиловци 

 

 

 

 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 50/1   КО 

Смиловци 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 3179/1 КО Владиловци 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 3179/1   КО 

Владиловци 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 78 и 77/2 КО Отиштино 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 78 и 77/2   КО 

Отиштино 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 777 КО Лисиче 

 

20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 777   КО Лисиче 

 

21.21.21.21. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 483 КО Мелница 

 

22.22.22.22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 483   КО 

Мелница 

 

23.23.23.23. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 782 КО Мелница 

 

24.24.24.24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 782 КО Мелница 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 165 КО Раковец 

 

26.26.26.26. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 165   КО Раковец 

 

27.27.27.27. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 164/14 КО Чашка 

 

28.28.28.28. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 164/14   КО 

Чашка 
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29.29.29.29. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 138/10 КО Чашка 

 

30.30.30.30. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 138/10   КО 

Чашка 

 

31.31.31.31. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 147/48 КО Чашкa 

 

32.32.32.32. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 147/48 КО 

Чашка 

 

33.33.33.33. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 149/22  КО Чашка 

 

34.34.34.34. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 149/22   КО 

Чашка 

 

35.35.35.35. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 6983  КО Богомила 

 

36.36.36.36. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 6983 КО 

Богомила 

 

37.37.37.37. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 1575  КО Извор 

 

38.38.38.38. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 1575 КО Извор 

 

39.39.39.39. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 1795  КО Извор 

 

40.40.40.40. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 1795   КО Извор 

 

41.41.41.41. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 861 и 872  КО Согле 

 

42.42.42.42. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 861 и 872   КО 

Согле 

 

43.43.43.43. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 6189  КО Богомила 

 

44.44.44.44. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 6189   КО 

Богомила 

 

45.45.45.45. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 6163  КО 

Богомила 

 

46.46.46.46. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 6163  КО Богомила 

 

    

    

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

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/ Димче Ангелов 

                     /Оливера Таскова 
Техничка обработка/Димче Ангелов 

 


