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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    5555    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXX    

19191919....00004444.201.201.201.2016666    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

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 Одлуказа објавување на Одлуказа објавување на Одлуказа објавување на Одлука    за финансиско учество за финансиско учество за финансиско учество за финансиско учество 

на Општина Чашка во предлог проект во 1на Општина Чашка во предлог проект во 1на Општина Чашка во предлог проект во 1на Општина Чашка во предлог проект во 1----от от от от 

повик за предлози од ИПА 2 Програма за повик за предлози од ИПА 2 Програма за повик за предлози од ИПА 2 Програма за повик за предлози од ИПА 2 Програма за 

прекугранична соработка Грција прекугранична соработка Грција прекугранична соработка Грција прекугранична соработка Грција –––– Македонија       Македонија       Македонија       Македонија      

2014 2014 2014 2014 ---- 2020 2020 2020 2020    

    

Се објавува, Одлука за финансиско учество на 

Општина Чашка во предлог проект во 1-от повик за 

предлози од ИПА 2 Програма за прекугранична 

соработка Грција – Македонија 2014 - 2020, што 

Советот на Општина Чашка ja усвои на седницата 

одржана на 13.04.2016 година. 

 

Бр. 09- 694/10 

18.04.2016 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.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 13.04.2016 година донесе :  

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За финансиско учество на Општина Чашка  во За финансиско учество на Општина Чашка  во За финансиско учество на Општина Чашка  во За финансиско учество на Општина Чашка  во 

предлог проект во 1предлог проект во 1предлог проект во 1предлог проект во 1----от повик за предлози   од ИПА от повик за предлози   од ИПА от повик за предлози   од ИПА от повик за предлози   од ИПА 

2 2 2 2     Програма за прекугранична соработка Грција Програма за прекугранична соработка Грција Програма за прекугранична соработка Грција Програма за прекугранична соработка Грција ----    

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

2014 2014 2014 2014 –––– 2020 2020 2020 2020    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се одобрува учество на Општина Чашка во предлог 

проект “From Brain Drain to Innovative Employment: 

Joint actions for the reduction of unemployment and 

the development of a smart and sustainable cross 

border economy” или "ОД ОДЛИВOT НА МОЗОЦИТЕ 

ДО ИНОВАТИВНИ ВРАБОТУВАЊА: Заеднички 

акции за намалување на невработеноста и развој на 

оддржлива  прекугранична економија" со акроним 

"Act4Emplooyment" на Општина Чашка  во 1-от повик 

за предлози од ИПА 2  Програма за прекугранична 

соработка  Грција - Македонија 2014-2020: 

 

- Финансиското учество на Oпштина Чашка е во 

вистина од 15% или 19.500,00 евра од 130.000,00 

евра предвидени за реализација на активностите 

на Општина Чашка  во  предлог проектот.  

- Финансиското учество на Општина Чашка во 

целост ќе биде исплатено од Министерството за 

Локална Самоуправа на Р.Македонија по 

имплементацијата на проектот. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа одлука влегува во сила  наредниот ден од 

денот на објавување во “Службен гласник" на 

Општина Чашка”. 

 

Бр. 08 – 601/4 

13.04.2016 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 Одлуказа објавување на Одлуказа објавување на Одлуказа објавување на Одлука    зазазаза    поддршка на проект во поддршка на проект во поддршка на проект во поддршка на проект во 

1111----от повик за предлози од ИПА 2 Програма заот повик за предлози од ИПА 2 Програма заот повик за предлози од ИПА 2 Програма заот повик за предлози од ИПА 2 Програма за    

прекугранична соработка     Грција прекугранична соработка     Грција прекугранична соработка     Грција прекугранична соработка     Грција –––– Македонија    Македонија    Македонија    Македонија   

2014 2014 2014 2014 ---- 2020 2020 2020 2020    

    

Се објавува, Одлука за поддршка на проект во 1-от 

повик за предлози од ИПА 2 Програма за 

прекугранична соработка Грција – Македонија   2014 

- 2020, што Советот на Општина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 13.04.2016 година.    
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Бр. 09- 694/11 

18.04.2016 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.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 13.04.2016 година донесе :  

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За поддршка на проектЗа поддршка на проектЗа поддршка на проектЗа поддршка на проект    во 1во 1во 1во 1----от повик за предлози от повик за предлози от повик за предлози от повик за предлози 

од ИПА 2  Програма за прекугранична соработка  од ИПА 2  Програма за прекугранична соработка  од ИПА 2  Програма за прекугранична соработка  од ИПА 2  Програма за прекугранична соработка  

Грција Грција Грција Грција –––– Македонија  2014  Македонија  2014  Македонија  2014  Македонија  2014 –––– 2020 2020 2020 2020    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука се дава поддршка за 

имплементација на Проект “From Brain Drain to 

Innovative Employment: Joint actions for the reduction 

of unemployment and the development of a smart and 

sustainable cross border economy”или "ОД ОДЛИВOT 

НА МОЗОЦИТЕ ДО ИНОВАТИВНИ ВРАБОТУВАЊА: 

Заеднички акции за намалување на невработеноста 

и развој на оддржлива  прекугранична економија" со 

акроним "Act4Emplooyment" на Општина Чашка  во 

1-от повик за предлози од ИПА 2  Програмата  за 

прекугранична соработка  Грција - Македонија 2014-

2020. 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот  на објавување во Службен гласник на 

Општина Чашка . 

    

Бр. 08 – 601/5 

13.04.2016 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 заРешение заРешение заРешение за    одбивање на одбивање на одбивање на одбивање на 

барањето од Насте Димовски од Нас. Чашкабарањето од Насте Димовски од Нас. Чашкабарањето од Насте Димовски од Нас. Чашкабарањето од Насте Димовски од Нас. Чашка    

    

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од 

Насте Димовски од Нас. Чашка, што Советот на 

Општина Чашка го усвои на седницата одржана на 

13.04.2016 година. 

Бр. 09- 694/5 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр 5/2002) и 

член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 

(“Службен гласник на Општина Чашка“ бр 2/2003), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

13.04.2016 донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одбивање на барањето од Насте Димовски од за одбивање на барањето од Насте Димовски од за одбивање на барањето од Насте Димовски од за одбивање на барањето од Насте Димовски од 

Нас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.Чашка    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

 Со ова решение се одбива барањето од Насте 

Димовски од Нас.Чашка за земање на домот во 

с.Чашка под концесија. 

 

                                                   член 2лен 2лен 2лен 2    

Решението влегува во сила со денот  на објавување 

во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08 – 601/8 

13.04.2016 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    ОдлуОдлуОдлуОдлука зака зака зака за    изменување и изменување и изменување и изменување и 

дополнување на Програмата за работа на ЈКПД дополнување на Програмата за работа на ЈКПД дополнување на Програмата за работа на ЈКПД дополнување на Програмата за работа на ЈКПД 

“Тополка““Тополка““Тополка““Тополка“---- Чашка за 2016 Чашка за 2016 Чашка за 2016 Чашка за 2016    

        

Се објавува, Одлука за изменување и дополнување 

на Програмата за работа на ЈКПД “Тополка“- Чашка 

за 2016, што Советот на Општина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 13.04.2016 година.    

 

Бр. 09- 694/6 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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Врз основа на член 36 точка 1 став 6 од Законот за 

Локалната Самоуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 13.04.2016 година донесе : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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 

работа на ЈКПД “Тополка“ работа на ЈКПД “Тополка“ работа на ЈКПД “Тополка“ работа на ЈКПД “Тополка“ ----  Чашка за 2016 година  Чашка за 2016 година  Чашка за 2016 година  Чашка за 2016 година    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука  се врши изменување и 

дополнување на Програмата за работа на ЈКПД “ 

Тополка“ – Чашка за 2016 година бр.0806-166/1 од 

11.11.2015 година во следното: 

По алинеја 3 се додава алинеја 4 која гласи: 

- Ископ на бунар – бушотина, пумпа, хлоринатор и 

вентили за снадбдување со вода во населеното место 

Населба Чашка. 

Во делот “Потребни се средства за работењето на 

ЈКПД “Тополка“ – Чашка по алинеја 32 се додава 

алинеја 33 која гласи: 

-  Набавка за ископ на бунар- Бушотина, пумпа, 

хлоринатор и вентили за снадбдување со вода за 

пиење во населеното место – населба Чашка во 

износ од 500.000,оо денари. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08 – 601/13 

13.04.2016 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    Одлука заОдлука заОдлука заОдлука за    давање на согласност давање на согласност давање на согласност давање на согласност 

за вршење на измени на непосредна околина на за вршење на измени на непосредна околина на за вршење на измени на непосредна околина на за вршење на измени на непосредна околина на 

спомен обележје во с.спомен обележје во с.спомен обележје во с.спомен обележје во с.    БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    

    

Се објавува, Одлука за давање на согласност за 

вршење на измени на непосредна околина на спомен 

обележје во с. Богомила, што Советот на Општина 

Чашка ja усвои на седницата одржана на 13.04.2016 

година. 

 

Бр. 09- 694/7 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на Член 19 од Законот за меморијалните 

споменици и спомен обележја ( “Службен весник на 

РМ“ бр.66/04, 89/08, 152/15), и  член 36  од Законот за 

Локалната Самоуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр.5/2002), а по барање на Црковниот одбор при 

црквата Св.Атанасие Велики од с.Богомила бр.04/16,  

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

13.04.2016 година донесе : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За давање на согласност за вршење на измени на За давање на согласност за вршење на измени на За давање на согласност за вршење на измени на За давање на согласност за вршење на измени на 

непосредна околина на спомен обележје во непосредна околина на спомен обележје во непосредна околина на спомен обележје во непосредна околина на спомен обележје во 

с.Богомилас.Богомилас.Богомилас.Богомила    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука  се дава согласност за вршење на 

измени на непосредна околина на спомен обележје 

во с.Богомила, односно за сечење на две дрва кои што 

ја загрозуваат безбедноста по имотот на црквата и 

имотот на жителите кои што живееат во непосредна 

близина.    

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08 – 601/11 

13.04.2016 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 ослободување од за објавување на Одлука  за ослободување од за објавување на Одлука  за ослободување од за објавување на Одлука  за ослободување од 

надомест за уредување на градежно земјиште за надомест за уредување на градежно земјиште за надомест за уредување на градежно земјиште за надомест за уредување на градежно земјиште за 

линиски инфраструктурни објекти и објекти линиски инфраструктурни објекти и објекти линиски инфраструктурни објекти и објекти линиски инфраструктурни објекти и објекти 

предвидени во проектот за инфраструктурапредвидени во проектот за инфраструктурапредвидени во проектот за инфраструктурапредвидени во проектот за инфраструктура во  во  во  во 

случај каде што градежното земјиште не е уреденослучај каде што градежното земјиште не е уреденослучај каде што градежното земјиште не е уреденослучај каде што градежното земјиште не е уредено    

    

Се објавува, Одлука за  ослободување од надомест 

за уредување на градежно земјиште за линиски 

инфраструктурни објекти и објекти предвидени во 

проектот за инфраструктура во случај каде што 

градежното земјиште не е уредено, што Советот на 
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Општина Чашка ja усвои на седницата одржана на 

13.04.2016 година.    

 

Бр. 09- 694/12 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 46 од Законот за градежно 

земјиште ( “Службен весник на РМ“ бр.17/11, 53/11, 

144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), член 2, 3 и член 4  

од Правилникот за степенот на уредување на 

градежното земјиште со објекти на комунална 

инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредувањето во зависност 

од степенот на уреденост  (“Службен весник на РМ“  

бр.93/11, 65/12, 75/12, 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, 

115/14, и 149/15)) и член 36 точка 1 став 15 од Законот 

за Локалната Самоуправа (“Службен весник на РМ“ 

бр.5/2002 ), Советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на 13.04.2016 година донесе : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за ослободување од надомест за уредување на за ослободување од надомест за уредување на за ослободување од надомест за уредување на за ослободување од надомест за уредување на 

градежно земјиште за линиски инфраструктурни градежно земјиште за линиски инфраструктурни градежно земјиште за линиски инфраструктурни градежно земјиште за линиски инфраструктурни 

објекти и објекти предвидени во проектот за објекти и објекти предвидени во проектот за објекти и објекти предвидени во проектот за објекти и објекти предвидени во проектот за 

инфраструктура во случај каде што градежното инфраструктура во случај каде што градежното инфраструктура во случај каде што градежното инфраструктура во случај каде што градежното 

земјиште не е уреденоземјиште не е уреденоземјиште не е уреденоземјиште не е уредено    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука не се утврдуваат трошоци за 

уредување на градежно земјиште за линиски 

инфраструктурни објекти и објекти предвидени во 

проектот за инфраструктура во случај кога 

градежното земјиште не е уредено. 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Трошоците за понатамошното уредување на 

градежното земјиште се на товар на инвеститорот. 

 

ччччлен лен лен лен 3333    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во Службен Гласник на Општина 

Чашка 

 

Бр. 08 – 601/12 

13.04.2016 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 Александар на Александар на Александар на Александар Арсовски од Арсовски од Арсовски од Арсовски од 

Нас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.Чашка 

 

Се објавува, Решение за одобрување на 

финансиски средства на Александар Арсовски од 

Нас. Чашка, што Советот на Општина Чашка го усвои 

на седницата одржана на 13.04.2016 година. 

 

Бр. 09- 694/4 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр 5/2002) и 

член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 

(“Службен гласник на Општина Чашка“ бр 2/2003), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 

13.04.2016 донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

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

Александар Арсовски од Нас.ЧашкаАлександар Арсовски од Нас.ЧашкаАлександар Арсовски од Нас.ЧашкаАлександар Арсовски од Нас.Чашка    

 

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето Александар Арсовски од 

Нас.Чашка, за финансиски средства во висина од 

7.000,оо денари, средства кои ќе ги користи за 

реализирање на  театарска престава во Чашка. 

 

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 Александар 

Арсовски од Нас.Чашка на трансакциска сметка 

бр.300277025811436 во Комерцијална Банка А.Д. 

Скопје.  

 

4. Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка 

 

Бр. 08 – 601/10 

13.04.2016 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 објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    РешениеРешениеРешениеРешение за одобрување на  за одобрување на  за одобрување на  за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    на на на на     Садет Садиков од Горно Садет Садиков од Горно Садет Садиков од Горно Садет Садиков од Горно 

ЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиште 

 

Се објавува, Решение за одобрување на 

финансиски средства на Садет Садиков, што Советот 

на Општина Чашка го усвои на седницата одржана 

на 13.04.2016 година. 

 

Бр. 09- 694/2 

18.04.2016 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 

самоуправа (“ Службен весник на РМ“ бр 5/2002) и 

член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка (“ 

Службен гласник на Општина Чашка“ бр 2/2003), 

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 13.04.2016 донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средства на Садет за одобрување на финансиски средства на Садет за одобрување на финансиски средства на Садет за одобрување на финансиски средства на Садет 

Садиков од Горно ЈаболчиштеСадиков од Горно ЈаболчиштеСадиков од Горно ЈаболчиштеСадиков од Горно Јаболчиште    

 

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Садет Садиков  од Горно 

Јаболчиште, за финансиски средства во висина 

од 5.000,оо денари. 

 

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 Садет 

Садиков од Горно Јаболчиште со ЕМБГ 

1904991480013 на трансакциска сметка 

бр.200002992352507 во Стопанска Банка А.Д. 

Скопје.  

 

4. Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка 

 

Бр. 08 – 601/9 

13.04.2016 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 вклопуза објавување на Одлука за вклопуза објавување на Одлука за вклопуза објавување на Одлука за вклопување во идна вање во идна вање во идна вање во идна 

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

3252325232523252  КО Владиловци  КО Владиловци  КО Владиловци  КО Владиловци    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 3252 КО 

Владиловци, што Советот на Oпштина Чашка ja 

усвои на седницата одржана на 13.04.2016 година. 

 

Бр. 09- 694/8 

18.04.2016 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 13.04.2016  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 3252325232523252 КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 3252  КО 

Владиловци  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 – 
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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 – 601/7 

13.04.2016 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 вкза објавување на Одлука за вкза објавување на Одлука за вкза објавување на Одлука за вклопување во идна лопување во идна лопување во идна лопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 149149149149        

КО Ново СелоКО Ново СелоКО Ново СелоКО Ново Село    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 149 КО 

Ново Село, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 13.04.2016 година. 

 

Бр. 09- 694/9 

18.04.2016 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 13.04.2016  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 149149149149 КО Ново Село КО Ново Село КО Ново Село КО Ново Село    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 149 КО Ново 

Село 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 – 601/6 

13.04.2016 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

СодржинаСодржинаСодржинаСодржина::::    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за 

финансиско учество на Општина Чашка во 

предлог проект во 1-от повик за предлози од 

ИПА 2 Програма за прекугранична соработка 

Грција – Македонија  2014 - 2020 

 

2.2.2.2. Одлука за финансиско учество на Општина 

Чашка  во предлог проект во 1-от повик за 

предлози од ИПА2 Програма за прекугранична 

соработка Грција - Македонија 2014 – 2020 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за поддршка 

на проект во 1-от повик за предлози од ИПА2 

Програма за прекугранична соработка     Грција – 

Македонија   2014 - 2020 

 

4.4.4.4. Одлука за поддршка на проект во 1-от повик за 

предлози од ИПА 2  Програма за прекугранична 

соработка  Грција – Македонија  2014 – 202 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Решение за одбивање 

на барањето од Насте Димовски од Нас. Чашка 

 

6.6.6.6. Решение за одбивање на барањето од Насте 

Димовски од Нас.Чашка 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

изменување и дополнување на Програмата за 

работа на ЈКПД “Тополка“- Чашка за 2016 

 

8.8.8.8. Одлука за изменување и дополнување на 

Програмата за работа на ЈКПД “Тополка“ -  

Чашка за 2016 година 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за давање на 

согласност за вршење на измени на непосредна 

околина на спомен обележје во с. Богомила 

 

10.10.10.10. Одлука за давање на согласност за вршење на 

измени на непосредна околина на спомен 

обележје во с.Богомила 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука  за 

ослободување од надомест за уредување на 

градежно земјиште за линиски 

инфраструктурни објекти и објекти предвидени 

во проектот за инфраструктура во случај каде 

што градежното земјиште не е уредено 

 

12.12.12.12. Одлука за ослободување од надомест за 

уредување на градежно земјиште за линиски 

инфраструктурни објекти и објекти предвидени 

во проектот за инфраструктура во случај каде 

што градежното земјиште не е уредено 

 

 

 

 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства на 

Александар Арсовски од Нас.Чашка 

 

14.14.14.14. Решение за одобрување на финансиски средства 

на Александар Арсовски од Нас.Чашка 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства на  Садет 

Садиков од Горно Јаболчиште 

 

16.16.16.16. Решение за одобрување на финансиски средства 

на Садет Садиков од Горно Јаболчиште 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 3252  КО Владиловци 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 3252 КО 

Владиловци 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 149  КО Ново Село 

 

20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 149 КО Ново Село    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Издавач: Општина Чашка 

ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка 

 
 

  
                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

 


