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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на на на на ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 6666    

 година  година  година  година XVXVXVXVIIIIIIIIIIII    

24242424....00006666....2012012012014444 година година година година    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

 
 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

               

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичурбанистичурбанистичурбанистичкокококо––––планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП 

138/20  КО Чашка138/20  КО Чашка138/20  КО Чашка138/20  КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 138/20 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08- 836/22 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП 138/20документација на КП 138/20документација на КП 138/20документација на КП 138/20     КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 138/20  КО Чашка. 

 

 

 

    

    

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/21 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 3073  планска документација на КП 3073  планска документација на КП 3073  планска документација на КП 3073  

КО ВладиловциКО ВладиловциКО ВладиловциКО Владиловци    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 3073 

КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08- 836/4 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 3073 3073 3073 3073  КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  3073 КО Владиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/3 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко––––планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП 

3186/1  КО Владиловци3186/1  КО Владиловци3186/1  КО Владиловци3186/1  КО Владиловци    

    

 Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 3186/1 

КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 17.06.2014. 

Бр. 08-836/6 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 3186/3186/3186/3186/1 1 1 1  КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП  3186/1 КО Владиловци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 

162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/5 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 633  планска документација на КП 633  планска документација на КП 633  планска документација на КП 633  

КО ЛисичеКО ЛисичеКО ЛисичеКО Лисиче    

    

 Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 633 КО 

Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 17.06.2014.     

 

Бр. 08-836/8 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на Кдокументација на Кдокументација на Кдокументација на КП П П П 633 633 633 633  КО КО КО КО Лисиче Лисиче Лисиче Лисиче    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 633 КО Лисиче. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/7 

17.06.2014 година 

Чашка 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко––––планска документација на КП 2122  планска документација на КП 2122  планска документација на КП 2122  планска документација на КП 2122  

КО Горно ЈаболчиштеКО Горно ЈаболчиштеКО Горно ЈаболчиштеКО Горно Јаболчиште    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 2122 КО 

Горно Јаболчиште, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/10 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на документација на документација на документација на КП КП КП КП 2122 2122 2122 2122  КО КО КО КО Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 2122  КО Горно Јаболчиште. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

члчлчлчлен 3ен 3ен 3ен 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

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

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/9 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко––––планска документација на КП 940  планска документација на КП 940  планска документација на КП 940  планска документација на КП 940  

КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 940 КО 

Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/12 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација надокументација надокументација надокументација на КП  КП  КП  КП 940 940 940 940  КО КО КО КО Мелница Мелница Мелница Мелница    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на  КП 940  КО Мелница. 

 

 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/11 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

139/5  КО Чашка139/5  КО Чашка139/5  КО Чашка139/5  КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 139/5 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014.     

 

Бр. 08-836/24 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната: 
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ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 139/5 139/5 139/5 139/5  КО КО КО КО Ч Ч Ч Чашкаашкаашкаашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 139/5  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/23 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко––––планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП 

149/15  КО Чашка149/15  КО Чашка149/15  КО Чашка149/15  КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 149/15 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/26 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 149/15 149/15 149/15 149/15  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 149/15  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Сл.весник на РМ" бр.56/11, 

162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/25 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе 

 

З АКЛУЧОКЗ АКЛУЧОКЗ АКЛУЧОКЗ АКЛУЧОК    

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

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

147/6  КО Чашка147/6  КО Чашка147/6  КО Чашка147/6  КО Чашка    

 

   Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 147/6 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 
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Бр. 08-836/30 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014  година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко ––––    планспланспланспланска ка ка ка 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 147/6 147/6 147/6 147/6  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на  КП 147/6  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/29 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

                   

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко––––планска документација на КП 133/6  планска документација на КП 133/6  планска документација на КП 133/6  планска документација на КП 133/6  

КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 

   Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 133/6 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/28 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко ––––    плаплаплапланска нска нска нска 

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 133/6 133/6 133/6 133/6  КО КО КО КО Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 133/6  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/27 

17.06.2014 година 

Чашка 
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СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 510 планска документација на КП 510 планска документација на КП 510 планска документација на КП 510 

КО МартолциКО МартолциКО МартолциКО Мартолци    

    

 Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 510 КО 

Мартолци, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/32 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

за вклопување во идна урбанистичкза вклопување во идна урбанистичкза вклопување во идна урбанистичкза вклопување во идна урбанистичко о о о ––––    планска планска планска планска 

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 510510510510 КО КО КО КО    МартолциМартолциМартолциМартолци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 510 КО Мартолци. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување,  а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/31 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

З  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  КЗ  А  К  Л  У  Ч  О  К    

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 1560 планска документација на КП 1560 планска документација на КП 1560 планска документација на КП 1560 

КО ИзворКО ИзворКО ИзворКО Извор    

 

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 1560 КО 

Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 17.06.2014.    

 

Бр. 08-836/14 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

за вклопување во иднза вклопување во иднза вклопување во иднза вклопување во идна урбанистичко а урбанистичко а урбанистичко а урбанистичко ––––    планска планска планска планска 

документација на документација на документација на документација на КП 1560 КО ИзворКП 1560 КО ИзворКП 1560 КО ИзворКП 1560 КО Извор 

    

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 1560 КО Извор. 
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член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување,  а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/13 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 3128 планска документација на КП 3128 планска документација на КП 3128 планска документација на КП 3128 

КО ОмораниКО ОмораниКО ОмораниКО Оморани    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 3128 

КО Оморани, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/16 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

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

документација на документација на документација на документација на КП 3128 КО ОмораниКП 3128 КО ОмораниКП 3128 КО ОмораниКП 3128 КО Оморани 

    

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 3128 КО Оморани. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување,  а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/15 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 453 планска документација на КП 453 планска документација на КП 453 планска документација на КП 453 

КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

    

 Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 453 КО 

Мелница,што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 17.06.2014. 

 

Бр. 08-836/18 

17.06.2014 година 

Чашка 

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

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

документација на документација на документација на документација на КП 453 КО МелницаКП 453 КО МелницаКП 453 КО МелницаКП 453 КО Мелница 

    

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 453 КО Мелница. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување,  а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/17 

17.06.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

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

411/6 И 411/5  КО Чашка411/6 И 411/5  КО Чашка411/6 И 411/5  КО Чашка411/6 И 411/5  КО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко–планска документација на КП 411/6 И 

411/5  КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 17.06.2014. 

Бр. 08-836/20 

17.06.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

бесправно изградени објекти ("Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 17.06.2014 година ја донесе следната 

 

ООООДЛУКАДЛУКАДЛУКАДЛУКА    

за вклопувза вклопувза вклопувза вклопување во идна урбанистичко ање во идна урбанистичко ање во идна урбанистичко ање во идна урбанистичко ––––    планска планска планска планска 

документација на документација на документација на документација на КП 411/6 И 411/5  КО ЧашкаКП 411/6 И 411/5  КО ЧашкаКП 411/6 И 411/5  КО ЧашкаКП 411/6 И 411/5  КО Чашка 

    

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 411/6 И 411/5  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ" 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување,  а ќе биде објавена во "Службениот 

гласник на Општина Чашка". 

 

Бр. 07 – 836/19 

17.06.2014 година 

Чашка 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

 

 

 

 



 10 

Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 138/20  КО Чашка 

 

2.2.2.2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 138/20  КО 

Чашка 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 3073  КО Владиловци 

 

4.4.4.4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 3073  КО 

Владиловци 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 3186/1  КО Владиловци 

 

6.6.6.6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 3186/1  КО 

Владиловци 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 633  КО Лисиче 

 

8.8.8.8. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 633  КО 

Лисиче 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 2122  КО Горно 

Јаболчиште 

 

10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 2122  КО 

Горно Јаболчиште 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 940  КО Мелница 

 

12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 940  КО 

Мелница 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 139/5  КО Чашка 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 139/5  КО 

Чашка 

 

 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 149/15  КО Чашка 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 149/15  КО 

Чашка 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 147/6  КО Чашка 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 147/6  КО 

Чашка 

 

19.19.19.19. Заклучок За објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 133/6  КО Чашка 

 

20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 133/6  КО 

Чашка 

 

21.21.21.21. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 510 КО Мартолци 

 

22.22.22.22. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 510 КО 

Мартолци 

 

23.23.23.23. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 1560 КО Извор 

 

24.24.24.24. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 1560 КО 

Извор 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 3128 КО Оморани 

 

26.26.26.26. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 3128 КО 

Оморани 

 

27.27.27.27. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 453 КО Мелница 

 

28.28.28.28. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 453 КО 

Мелница 
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29.29.29.29. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 411/6 и 411/5  КО Чашка 

 

30.30.30.30. Одлука за вклопување во идна урбанистичко 

– планска документација на КП 411/6 И 411/5  

КО Чашка 

 

    

    

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

 
 

 

       Уредник: Бојанка Мирова 
      Изготвил: Димче Ангелов 
                                Оливера Таскова 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

 


