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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    5555    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIII    

29292929....03030303.201.201.201.2017777    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 Одлука за давање на согласност за објавување на Одлука за давање на согласност за објавување на Одлука за давање на согласност за објавување на Одлука за давање на согласност 

на годишен план за вработување во Општина на годишен план за вработување во Општина на годишен план за вработување во Општина на годишен план за вработување во Општина 

Чашка за 2018 годинаЧашка за 2018 годинаЧашка за 2018 годинаЧашка за 2018 година 

 

Се објавува, Одлука за давање на согласност на 

годишен план за вработување во Општина Чашка за 

2018 година, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

 

Бр. 09- 399/1 

28.03.2017 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 Р.М” 

бр.5/02) и член 20 б став 2  од Законот за вработените 

во јавниот сектор (“Службен весник на РМ” бр.27/14, 

199/14 и 27/16), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 24.03.2017 година донесе : 

 

ОДЛОДЛОДЛОДЛУКАУКАУКАУКА    

за давање согласност  на годишен план за за давање согласност  на годишен план за за давање согласност  на годишен план за за давање согласност  на годишен план за 

вработување во Општина Чашка за 2018 годинавработување во Општина Чашка за 2018 годинавработување во Општина Чашка за 2018 годинавработување во Општина Чашка за 2018 година    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Се дава согласност на годишен план за 

вработување во Општина Чашка за 2018 година.  

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 383/19 

24.03.2017 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 Буџетски календар на Општина за објавување на Буџетски календар на Општина за објавување на Буџетски календар на Општина за објавување на Буџетски календар на Општина 

Чашка за 2017Чашка за 2017Чашка за 2017Чашка за 2017    годинагодинагодинагодина    

 

Се објавува, Буџетски Календар  на Општина 

Чашка за 2017 година, што Советот на Oпштина 

Чашка го усвои на седницата одржана на 24.03.2017  

година. 

 

Бр. 09- 399/1 

28.03.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. 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, 192/15 и член 36, став 1, точка 15 од 

Законот за локалната самоуправа („Службен весник 

на РМ” бр.5/02 ) Советот на Општина Чашка   на ден  

24.03.2017 година донесе: 

 

 БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 20БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР  за 2017171717годинагодинагодинагодина    

 

Можен Можен Можен Можен 

датумдатумдатумдатум 
Буџетски активностиБуџетски активностиБуџетски активностиБуџетски активности ОдговорностОдговорностОдговорностОдговорност 

 Март-април 
Советот на Општината го 

донесува буџетскиот календар 

Закон за финансирање 

на ЕЛС, (Сл.весник 

бр.61/04, 96/04, 67/07, 

156/09, 47/11, 192/15 член 

27, став 4 и 5) 
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април -мај 

Градоначалникот подготвува 

препораки за подготовка на 

финансиски планови и ги 

поднесува до корисниците на 

општинскиот буџет 

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, 180/11, 171/12 

,192/15 член21,) Закон 

за финансирање на ЕЛС 

(Сл.весник бр.61/04, 

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

,192/15 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 

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,усогласуваат 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- 383/10 

24.03.2017 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 објавувза објавувза објавувза објавување на Решение за одобрување на ање на Решение за одобрување на ање на Решение за одобрување на ање на Решение за одобрување на 

барањето на ЗГ Велес Бајкинг барањето на ЗГ Велес Бајкинг барањето на ЗГ Велес Бајкинг барањето на ЗГ Велес Бајкинг –––– Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08 Велес бр.08----369/1 369/1 369/1 369/1 

од 21.03.2017 годинаод 21.03.2017 годинаод 21.03.2017 годинаод 21.03.2017 година    

 

Се објавува, Решение за одобрување на барањето 

на  ЗГ Велес Бајкинг – Велес бр.08-369/1 од 21.03.2017 

година, што Советот на Oпштина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/3 

28.03.2017 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 24.03.2017  донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на барањето на ЗГ Велес Бајкинг за одобрување на барањето на ЗГ Велес Бајкинг за одобрување на барањето на ЗГ Велес Бајкинг за одобрување на барањето на ЗГ Велес Бајкинг ----    

Велес Бр.08Велес Бр.08Велес Бр.08Велес Бр.08----369/1 од 21.03.2017 година369/1 од 21.03.2017 година369/1 од 21.03.2017 година369/1 од 21.03.2017 година    

 

 

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на ЗГ Велес Бајкинг – Велес со 

бр.08-369/1 од 21.03.2017 година за поддршка  на 

рекреативен велосипедски настан – “АЗОТ 2017 

мтб предизвик“ што ќе се одржи во с.Богомила. 

Советот одобри и  финансиски средства во висина 

од 10.000,оо денари, средства кои ќе ги користат за 

организација на настанот.  

 

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. Решението влегува во сила со денот  на објавување 

во Службен гласник на Општина Чашка 
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Бр. 08- 383/20 

24.03.2017 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 за за за 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  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 611 611 611 611 

КО ВојницаКО ВојницаКО ВојницаКО Војница    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 611 КО 

Војница, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/4 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 611611611611 КО Војница КО Војница КО Војница КО Војница    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 611 КО 

Војница 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- 383/11 

24.03.2017 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 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 875875875875        

КО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари Град    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 875 КО 

Стари Град, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

 

Бр. 09- 399/5 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 875875875875 КО Стари Град КО Стари Град КО Стари Град КО Стари Град    
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ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 875  КО 

Стари Град  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- 383/9 

24.03.2017 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 за објавување на Одлука за за објавување на Одлука за за објавување на Одлука за вклопување во идна вклопување во идна вклопување во идна вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 297297297297        

КО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари ГрадКО Стари Град    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 297 КО 

Стари Град, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/6 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 297 КО Стари Град КП 297 КО Стари Град КП 297 КО Стари Град КП 297 КО Стари Град    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 297 КО 

Стари Град  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- 383/17 

24.03.2017 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 вклопза објавување на Одлука за вклопза објавување на Одлука за вклопза објавување на Одлука за вклопување во идна ување во идна ување во идна ување во идна 

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

3105/13105/13105/13105/1  КО Владилвоци  КО Владилвоци  КО Владилвоци  КО Владилвоци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 3105/1 

КО Владиловци, што Советот на Oпштина Чашка ja 

усвои на седницата одржана на 24.03.2017  година. 
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Бр. 09- 399/7 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 3105/13105/13105/13105/1 КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци КО Владиловци    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 3105/1 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 – 

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- 383/13 

24.03.2017 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 објавување на Одлука за објавување на Одлука за 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 46464646        

КО СмиловциКО СмиловциКО СмиловциКО Смиловци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 46 КО 

Смиловци, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/11 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 46464646  КО Смиловци  КО Смиловци  КО Смиловци  КО Смиловци    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 46  КО 

Смиловци  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- 383/12 

24.03.2017 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 

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 14/114/114/114/1        

КО ВојницаКО ВојницаКО ВојницаКО Војница    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 14/1 КО 

Војница, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/12 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 14/114/114/114/1 КО Војница КО Војница КО Војница КО Војница    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 14/1 КО 

Војница 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- 383/18 

24.03.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 12/412/412/412/4        

КО ВојницаКО ВојницаКО ВојницаКО Војница    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 12/4 КО 

Војница, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 24.03.2017  година. 

 

Бр. 09- 399/13 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 12/412/412/412/4 КО Војница КО Војница КО Војница КО Војница    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 12/4 КО 
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Војница 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- 383/16 

24.03.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

129/5129/5129/5129/5  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 129/5 

КО Чашка, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/14 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 129/5129/5129/5129/5 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 129/5  КО 

Чашка во идна урбанистичко – планска 

документација. 

    

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

    

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12) 

    

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

    

Бр. 08- 383/8 

24.03.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

    

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

142/19142/19142/19142/19  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка  КО Чашка    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 142/19 

КО Чашка, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

 

Бр. 09- 399/15 

28.03.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска -  

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

162/12), советот на Општина Чашка на седницата 

одржана на ден 24.03.2017  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 142/19142/19142/19142/19 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 142/19  КО 

Чашка во идна урбанистичко – планска 

документација. 

    

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

    

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12) 

    

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

    

Бр. 08- 383/7 

24.03.2017 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 објавувза објавувза објавувза објавување на Одлука за вклопување во идна ање на Одлука за вклопување во идна ање на Одлука за вклопување во идна ање на Одлука за вклопување во идна 

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

1524152415241524  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани    

 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 1524 

КО Оморани, што Советот на Oпштина Чашка ja 

усвои на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

 

Бр. 09- 399/17 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 1524152415241524 КО Оморани КО Оморани КО Оморани КО Оморани    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 1524  КО 

Оморани  во идна урбанистичко – планска 

документација. 

    

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

    

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12) 

    

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

    

Бр. 08- 383/6 

24.03.2017 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’’ 
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бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

501/2501/2501/2501/2  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани  КО Оморани    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 501/2 

КО Оморани, што Советот на Oпштина Чашка ja 

усвои на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/16 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 501/2501/2501/2501/2 КО Оморани КО Оморани КО Оморани КО Оморани    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 501/2  КО 

Оморани  во идна урбанистичко – планска 

документација. 

    

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

    

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 

бр.56/11 , 162/12) 

    

член 4член 4член 4член 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

    

    

Бр. 08- 383/5 

24.03.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 123123123123        

КО Д.ВрановциКО Д.ВрановциКО Д.ВрановциКО Д.Врановци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 123 КО 

Д.Врановци, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/10 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 123 КО  КП 123 КО  КП 123 КО  КП 123 КО     Долно ВрановциДолно ВрановциДолно ВрановциДолно Врановци    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 123 КО 

Долно Врановци  во идна урбанистичко – планска 

документација. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
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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- 383/4 

24.03.2017 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 вклопуваза објавување на Одлука за вклопуваза објавување на Одлука за вклопуваза објавување на Одлука за вклопување во идна ње во идна ње во идна ње во идна 

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

675/1675/1675/1675/1  КО Д.Врановци  КО Д.Врановци  КО Д.Врановци  КО Д.Врановци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 675/1 

КО Д.Врановци, што Советот на Oпштина Чашка ja 

усвои на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/9 

28.03.2017 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 24.03.2017  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 675/1675/1675/1675/1 КО Долно Врановци КО Долно Врановци КО Долно Врановци КО Долно Врановци    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 675/1 КО 

Долно Врановци  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- 383/14 

24.03.2017 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: 

    

ЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОЗАКЛУЧОКККК    

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  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 585585585585        

КО Д.ВрановциКО Д.ВрановциКО Д.ВрановциКО Д.Врановци    

    

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 585 КО 

Д.Врановци, што Советот на Oпштина Чашка ja усвои 

на седницата одржана на 24.03.2017  година. 

    

Бр. 09- 399/8 

28.03.2017 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 
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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 24.03.2017  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 надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 585585585585 КО Долно Врановци КО Долно Врановци КО Долно Врановци КО Долно Врановци    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 585 КО 

Долно Врановци во идна урбанистичко – планска 

документација. 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 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) 

    

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4    

Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 

Чашка”. 

    

Бр. 08- 383/15 

24.03.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

 

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за давање на 

согласност на годишен план за вработување во 

Општина Чашка за 2018 година 

 

2.2.2.2. Одлука за давање согласност  на годишен план 

за вработување во Општина Чашка за 2018 

година 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Буџетски календар на 

Општина Чашка за 2017 година 

 

4.4.4.4. Буџетски календар на Општина Чашка за 2017 

година 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на барањето на ЗГ Велес Бајкинг – 

Велес бр.08-369/1 од 21.03.2017 година 

 

6.6.6.6. Решение за одобрување на барањето на ЗГ Велес 

Бајкинг - Велес Бр.08-369/1 од 21.03.2017 година 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 611 КО Војница 

 

8.8.8.8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 611 КО Војница 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 875  КО Стари Град 

 

10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 875 КО Стари Град 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 297  КО Стари Град 

 

12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 297 КО Стари Град 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 3105/1  КО Владилвоци 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 3105/1 КО 

Владиловци 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 46  КО Смиловци 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 46  КО Смиловци 

 



 12 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 14/1  КО Војница 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 14/1 КО Војница 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 12/4  КО Војница 

 

20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 12/4 КО Војница 

 

21.21.21.21. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 129/5  КО Чашка 

 

22.22.22.22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 129/5 КО Чашка 

 

23.23.23.23. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 142/19  КО Чашка 

 

24.24.24.24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 142/19 КО Чашка 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 1524  КО Оморани 

 

26.26.26.26. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 1524 КО Оморани 

 

27.27.27.27. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 501/2  КО Оморани 

 

28.28.28.28. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 501/2 КО Оморани 

 

29.29.29.29. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 123  КО Д.Врановци 

 

30.30.30.30. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 123 КО Долно 

Врановци 

 

31.31.31.31. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 675/1  КО Д.Врановци 

 

32.32.32.32. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 675/1 КО Долно 

Врановци 

 

33.33.33.33. Заклучок за објавување на Одлука за вклопување 

во идна урбанистичко – планска документација 

на КП 585  КО Д.Врановци 

 

34.34.34.34. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на  КП 585 КО Долно 

Врановци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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

 
 

  
                     Уредник: Далибор Таневски 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

  


