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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 5555    

 година  година  година  година XIXXIXXIXXIX    

09090909....00003333.201.201.201.2015555 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 Буџетски календар за 2015 а објавување на Буџетски календар за 2015 а објавување на Буџетски календар за 2015 а објавување на Буџетски календар за 2015 

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува Буџетски календар за 2015 година, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 

02.04.2015. 

 

Бр. 09- 540/3 

07.04.2015 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 27, став 4 и 5 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа („Службен весник на РМ" бр.61/04, 96/04, 

67/07, 156/09, 47/11) и член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на РМ” бр.5/02 Општина Чашка   на ден  02.04.2015 

година: 

          

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 2015151515    годинагодинагодинагодина    

    

Можен Можен Можен Можен 

датумдатумдатумдатум 

Буџетски Буџетски Буџетски Буџетски 

активностиактивностиактивностиактивности 
ОдговорностОдговорностОдговорностОдговорност 

 Март-април 

Советот на 

Општината го 

донесува 

буџетскиот 

календар 

Закон за финансирање на 

ЕЛС, (Службен весник 

бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09 ,47/11, член 27, став 

4 и 5) 

април -мај 

Градоначалникот 

подготвува 

препораки за 

подготовка на 

финансиски 

планови и ги 

поднесува до 

Градоначалник -

Одделение за 

финансиски прашања 

мај - јуни 

Општинските 

буџетски 

корисници ги 

доставуваат 

нивните 

финансиски 

планови заедно со 

објаснувањата за 

одделните износи 

по позиции 

Буџетски корисници 

јули - август 

Одделението за 

финансиски 

прашања ги 

анализира 

барањата од 

буџетските 

корисници и го 

известува 

Градоначалникот 

за основните 

параметри 

(зголемени или 

намалени барања) 

Одделение за 

финансиски прашања 

септември 

Министерот за 

финансии го 

доставува 

буџетскиот 

циркулар до 

општините 

(најдоцна до 30.09.) 

Закон за буџетите 

(Сл.весник бр.64/05, 04/08, 

103/08, 156/09, 95/10, 

180/11и 171/12  член21) 

Закон за финансирање на 

ЕЛС (Сл.весник бр.61/04, 

96/04, 67/07, 156/09 ,47/11 

член 27, став 1 и 2) 

Октомври 

Градоначалникот и 

Одделението за 

финансиски 

прашања  се 

состануваат, за да 

ги одредат 

приоритетите и 

одредбите на 

буџетот за 

наредната година 

Градоначалник, 

Одделение за 

финансиски прашања 
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Октомври 

Буџетските 

информации се 

доставуваат до 

Оделенијата во 

Општината, заедно 

со упатствата за 

основните насоки 

и препораки од 

Градоначалникот 

Одделение за 

финансиски прашања  

Октомври 

Проценките на 

трошоците за 

наредната 

буџетска година се 

враќаат во 

Одделението за 

финансиски 

прашања од 

останатите 

одделенија и 

сектори 

Раководители на 

одделенија и општински 

буџетски корисници 

30 октомври 

а. Се собираат 

буџетските барања 

б. Барањата се 

анализираат,усогл

асуваат и 

поднесувааат до 

Градоначалникот 

 в. Се изготвува 

билансот на 

приходи 

 г. Се изготвува 

билансот на 

расходи 

Одделение за 

финансиски прашања 

ноември 

Градоначалникот 

го разгледува и 

одобрува Нацрт-

буџетот подготвен 

од страна на 

Одделението за 

финансиски 

прашања  

Градоначалник 

декември 

Се доставува 

конечен Предлог-

буџет од страна на 

Градоначалникот 

Градоначалник 

декември 

Се води расправа 

во телата на 

Советот на 

Општината 

Комисија за 

финансирање и буџет 

декември 

Советот на 

Општината го 

усвојува буџетот за 

наредната година 

(најдоцна до 31 

декември) 

Совет на Општина 

јануари 
Започнува новата 

буџетска година 
 

 

 

Бр. 08 – 509/5 

02.04.2015 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 давање на приоритет а објавување на Одлука за давање на приоритет а објавување на Одлука за давање на приоритет а објавување на Одлука за давање на приоритет 

за реализација на Проект:за реализација на Проект:за реализација на Проект:за реализација на Проект:    Подобрување на Подобрување на Подобрување на Подобрување на 

водоснабдувањето во с.водоснабдувањето во с.водоснабдувањето во с.водоснабдувањето во с.    Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште ----

општина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашка    

    

Се објавува Одлука за давање на приоритет за 

реализација на Проект: Подобрување на 

водоснабдувањето во с.Горно Јаболчиште -општина 

Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 02.04.2015. 

    

Бр. 09- 540/4 

07.04.2015 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

 

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална 

самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02), 

Советот на Општина Чашка на 29-тата седница 

одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе следната:  

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање приоритет за реализација на проект: за давање приоритет за реализација на проект: за давање приоритет за реализација на проект: за давање приоритет за реализација на проект: 

Подобрување на водоснабдувањето во Горно Подобрување на водоснабдувањето во Горно Подобрување на водоснабдувањето во Горно Подобрување на водоснабдувањето во Горно 

ЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиште----Општина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина Чашка    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа одлука се потврдува дека проектот 

Подобрување на водоснабдувањето во Горно 

Јаболчиште-Општина Чашка е приоритет за 

Општина Чашка и истиот е вклучен во стратешките 

документи на општината т.е ЛЕАП. За реализацијата 

на горенаведениот проектот се дава согласност 

Општина Чашка да аплицира до Министерството за 

финансии за добивање на средства од ЕУ ИПА 

грантот за рурална инфраструктура преку кој 

руралните/урбаните општини може да поднесат 

барање за финансиска поддршка со максимална 

вредност од 260.000/120.000 евра.  
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ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Согласно Идејно решение за инфраструктура и 

прелиминарната предемер-пресметка, од ДП ПЕЛА 

Проект ДООЛ Скопје, проценетата вредност на 

проектот изнесува 20.728.116,оо со вклучен ДДВ. 

Финансирањето на проектот ќе биде обезбедено со 

ИПА алокацијата за општина Чашка во вредност од 

260.000,оо евра додека преостанатите средства за 

целосно затворање на финансиската конструкција 

на проектот ќе бидат обезбедени од буџетот на 

општината за 2015 година од Програмата за 

уредување на градежно земјиште и унапредување на 

животна средина.  

    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 

општина Чашка". 

 

Бр. 08 – 509/3 

02.04.2015 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 давање на согласност а објавување на Одлука за давање на согласност а објавување на Одлука за давање на согласност а објавување на Одлука за давање на согласност 

за легализирање на објект на КП бр.1520 КО Изворза легализирање на објект на КП бр.1520 КО Изворза легализирање на објект на КП бр.1520 КО Изворза легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор    

 

   Се објавува Одлука за давање на согласност за 

легализирање на објект на КП бр.1520 КО Извор, што 

Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 

02.04.2015.  

    

Бр. 09- 540/5 

07.04.2015 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална 

самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02) и чл.6 

од Законот за постапување со бесправно изградени 

објекти,  Советот на Општина Чашка на 29-тата 

седница одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе 

следната: 

 

 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност за за давање согласност за за давање согласност за за давање согласност за легализирање на објект легализирање на објект легализирање на објект легализирање на објект 

на КП бр.1520 КО Изворна КП бр.1520 КО Изворна КП бр.1520 КО Изворна КП бр.1520 КО Извор    

 

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа одлука Советот на Општина Чашка дава 

согласност за легализирање на објект изграден на 

КП бр.1520 КО Извор, земјиште сопственост на 

Општина Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Оваа согласност за легализација се дава согласно 

одредбите од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти на лицето- барател Владо 

Трајковски со ЕМБГ 2603966480010 со место на 

живеење во с.Извор-Општина Чашка во постапката 

која се води по предмет бр.УП1 12-1378 пред 

надлежниот орган Општина Чашка. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Општина Чашка како сопственик на земјиштето со 

оваа Одлука се согласува т.е не го попречува 

легализирањето на бесправно изградениот објект на 

име барателот во постапката -Владо Трајковски со 

ЕМБГ 2603966480010 со место на живеење во с.Извор-

Општина Чашка.  

 

член 4член 4член 4член 4    

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 

Општина Чашка".    

    

Бр. 08 – 509/9 

02.04.2015 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 Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

финансиски извештај на ЈПКД финансиски извештај на ЈПКД финансиски извештај на ЈПКД финансиски извештај на ЈПКД """"ТополкаТополкаТополкаТополка"""" за 2014  за 2014  за 2014  за 2014 

годинагодинагодинагодина    

 

Се објавува, Заклучок за усвојување на финансиски 

извештај на ЈПКД Тополка за 2014 година, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 

02.04.2015. 

    

Бр. 09- 540/6 

07.04.2015 година 

Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

                Врз основа на член 36  став 1 точка 6 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 

02.04.2015,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД за усвојување на финансиски извештај на ЈПКД 

""""ТополкаТополкаТополкаТополка"""" за 2014 година за 2014 година за 2014 година за 2014 година 

 

1. Советот на општина Чашка го  усвои, 

финансискиот извештај на ЈПКД "Тополка" за 

2014 година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

    

Бр. 08 – 509/6 

02.04.2015 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 Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Извештај за работа на ЈИзвештај за работа на ЈИзвештај за работа на ЈИзвештај за работа на ЈПКД ПКД ПКД ПКД """"ТопклкаТопклкаТопклкаТопклка"""" за 2014  за 2014  за 2014  за 2014 

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува,    Заклучок за усвојување на Извештај за 

работа на ЈПКД "Топклка" за 2014 година, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата на 

02.04.2015. 

    

Бр. 09- 540/7 

07.04.2015 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

   Врз основа на член 36  став 1 точка 4 од Законот за 

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

Советот на општина Чашка на седницата на 

02.04.2015,  донесе: 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД за усвојување на Извештај за работа на ЈПКД 

""""Топклка" за 2014Топклка" за 2014Топклка" за 2014Топклка" за 2014 година година година година    

 

1. Советот на општина Чашка го  усвои,извештајот 

за работа на ЈПКД "Тополка" за 2014 година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

    

Бр. 08 – 509/7 

02.04.2015 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: 

                   

ЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЧЧЧЧОКОКОКОК    

ззззаааа    објавувањеобјавувањеобјавувањеобјавување    нананана    ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    за давање приоза давање приоза давање приоза давање приоритет и ритет и ритет и ритет и 

одобрување за реализација на Инфрструктурен одобрување за реализација на Инфрструктурен одобрување за реализација на Инфрструктурен одобрување за реализација на Инфрструктурен 

проект: Подобрување на водоснабдување на проект: Подобрување на водоснабдување на проект: Подобрување на водоснабдување на проект: Подобрување на водоснабдување на 

населено место Лисиченаселено место Лисиченаселено место Лисиченаселено место Лисиче----поврзување со брана поврзување со брана поврзување со брана поврзување со брана 

ЛисичеЛисичеЛисичеЛисиче    

 

Се објавува Одлука за давање приоритет и 

одобрување за реализација на Инфрструктурен 

проект: Подобрување на водоснабдување на 

населено место Лисиче-поврзување со брана Лисиче, 

што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 02.04.2015. 

    

Бр. 09- 540/8 

07.04.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз  основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална 

самоуправа ("Службен Весник на РМ" бр5/02), 

Советот на Општина Чашка на 29-тата седница 

одржана на ден 02.04.2015 година, ја донесе следната:  

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање приоритет и одобрување за реализација за давање приоритет и одобрување за реализација за давање приоритет и одобрување за реализација за давање приоритет и одобрување за реализација 

на Инфрструктурен проект: Подобрување на на Инфрструктурен проект: Подобрување на на Инфрструктурен проект: Подобрување на на Инфрструктурен проект: Подобрување на 

водоснабдување на населено место Лисичеводоснабдување на населено место Лисичеводоснабдување на населено место Лисичеводоснабдување на населено место Лисиче----

поврзување со брана Лисичеповрзување со брана Лисичеповрзување со брана Лисичеповрзување со брана Лисиче    
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ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа одлука се потврдува и одобрува 

подготовката и реализацијата на Инфрструктурниот 

проект Подобрување на водоснабдување на населено 

место Лисиче-поврзување со брана Лисиче. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

За реализацијата на горенаведениот проектот се 

дава согласност Општина Чашка да ја подготви 

целокупната документација за аплицирање и 

реализација  до Министерството за транспорт и 

врски. 

 

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави  во „Службен Гласник на 

општина Чашка". 

    

Бр. 08 – 509/8 

02.04.2015 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

 

Се објавува Решение за одобрување на 

финансиски средства, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата на 02.04.2015.    

    

Бр. 09- 540/2 

07.04.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

     Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, 

Советот на општина Чашка на седницата на 

02.04.2015 донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одза одза одза одобрување на финансиски средстваобрување на финансиски средстваобрување на финансиски средстваобрување на финансиски средства    

 

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Реџеп Садиков од с.Горно 

Јаболчиште, за финансиски средства во висина 

од 10.000,оо денари за лекување. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 

2015година, Програма АО Совет на општина, 

подставка 413110-тековни резерви. 

 

3. Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

    

Бр. 08 – 509/4 

02.04.2015 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

   Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002, а во согласност со Решение за одобрување  на 

финансиски средства, што Советот на општина 

Чашка го донесе на седницата на 02.04.2015 година,        

Градоначалникот на општина Чашка, донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

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

                                                 

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 

Реџеп Садиков од с.Горно Јаболчиште, во висина 

од 10.000,оо денари, за  лекување. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 

година, Програма АО Совет на општина, 

подставка 413110-тековни резерви. 

    

3. Се задолжува Одделението за финасии во 

општина Чашка да го спроведе ова решение 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесување 

    

Бр. 09- 540/1 

07.04.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
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