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Obrazec K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na buxetot za op{tina  Чашка

Plan

Buxet za

Realizacija

Samof.aktiv. za Donacii zaDotacii za Krediti za Ostanuva 
za 

realiz. 
do kraj

Prihodi - Kvartal  

Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

Vkupno za

Plan Realizacija

2015 2015 2015 2015 2015 2015

za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal 
 od 01.01.2015 godina,  do 31.03.2015 godina

Op{tina :

Izve{taen period od:

Datum na podnesuvawe na izve{tajot :

 od 01.01.2015 godina,  do 31.03.2015 godina

 Чашка

Vo denari

30.04.2015

4

16.100.000 368.486 0 0 0 00 0 0 0 15.731.514368.48616.100.000VKUPNI KAPITALNI PRIHODI :

60.563.986 10.277.674 4.852.000 2.578.928 0 056.442.000 15.209.303 0 0 93.792.08128.065.905121.857.986VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI :

71 15.998.231 1.963.590 0 0 0 00 0 0 0 14.034.641 DANO^NI PRIHODI 1.963.59015.998.231

711 440.000 45.476 0 0 0 00 0 0 0 394.524Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 45.476440.000

713 7.014.000 373.064 0 0 0 00 0 0 0 6.640.936Danoci na imot 373.0647.014.000

717 8.464.231 1.545.050 0 0 0 00 0 0 0 6.919.181Danoci na specifi~ni uslugi 1.545.0508.464.231

718 80.000 0 0 0 0 00 0 0 0 80.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 080.000

72 650.000 28.968 4.852.000 2.312.471 0 00 0 0 0 3.160.561 NEDANO^NI PRIHODI 2.341.4395.502.000

722 300.000 21.300 0 0 0 00 0 0 0 278.700Globi, sudski i administrativni taksi 21.300300.000

723 100.000 4.100 4.852.000 2.312.471 0 00 0 0 0 2.635.429Taksi i nadomestoci 2.316.5714.952.000

724 150.000 0 0 0 0 00 0 0 0 150.000Drugi vladini uslugi 0150.000

725 100.000 3.568 0 0 0 00 0 0 0 96.432Drugi nedano~ni prihodi 3.568100.000

74 43.915.755 8.285.116 0 266.457 0 056.442.000 15.209.303 0 0 76.596.879 TRANSFERI I DONACII 23.760.876100.357.755

741 43.915.755 8.285.116 0 266.457 0 056.442.000 15.209.303 0 0 76.596.879Transferi od drugi nivoa na vlast 23.760.876100.357.755

75 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 DOMA[NO ZADOL@UVAWE 00

754 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0Drugo doma{no zadol`uvawe 00

73 16.100.000 368.486 0 0 0 00 0 0 0 15.731.514 KAPITALNI PRIHODI 368.48616.100.000

731 6.000.000 0 0 0 0 00 0 0 0 6.000.000Proda`ba na kapitalni sredstva 06.000.000

733 10.100.000 368.486 0 0 0 00 0 0 0 9.731.514Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 368.48610.100.000

OBRAZLO@ENIE :

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS :

60.563.986 10.277.674 56.442.000 15.209.303 4.852.000 2.578.928 0 0 0 0VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI : 121.857.986 28.065.905 93.792.081

49.273.000 8.638.704 56.442.000 13.842.148 4.852.000 1.779.730 0 0 0 0VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI : 110.567.000 24.260.582 86.306.418

KAPITALEN BILANS :

16.100.000 368.486 0 0 0 0 0 0 0 0VKUPNI KAPITALNI PRIHODI : 16.100.000 368.486 15.731.514

27.390.986 135.419 0 0 0 0 0 0 0 0VKUPNI KAPITALNI RASHODI : 27.390.986 135.419 27.255.567

2



Obrazec K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na buxetot za op{tina  Чашка

Plan

Buxet za

Realizacija

Samof.aktiv. za Donacii zaDotacii za Krediti za Ostanuva 
za 

realiz. 
do kraj

Prihodi - Kvartal  

Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

Vkupno za

Plan Realizacija

2015 2015 2015 2015 2015 2015

za izve{tajniot period (kumulativno) za kvartal 
 od 01.01.2015 godina,  do 31.03.2015 godina

Op{tina :

Izve{taen period od:

Datum na podnesuvawe na izve{tajot :

 od 01.01.2015 godina,  do 31.03.2015 godina

 Чашка

Vo denari

30.04.2015

4

27.390.986 135.419 0 0 0 00 0 0 0 27.255.56727.390.986 135.419VKUPNI KAPITALNI RASHODI :

49.273.000 8.638.704 4.852.000 1.779.730 0 056.442.000 13.842.148 0 0 86.306.41824.260.582110.567.000VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI :

40 10.676.000 2.265.099 0 0 0 044.793.061 11.000.612 0 0 42.203.350PLATI I NADOMESTOCI 13.265.71155.469.061

401 6.467.000 1.454.544 0 0 0 032.724.511 8.030.325 0 0 29.706.642Osnovni plati 9.484.86939.191.511

402 2.375.000 525.963 0 0 0 012.068.550 2.970.287 0 0 10.947.300Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.496.25014.443.550

404 1.834.000 284.592 0 0 0 00 0 0 0 1.549.408Nadomestoci 284.5921.834.000

41 400.000 38.000 0 0 0 00 0 0 0 362.000REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 38.000400.000

413 400.000 38.000 0 0 0 00 0 0 0 362.000Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 38.000400.000

42 29.756.000 5.545.829 4.852.000 1.779.730 0 011.348.939 2.787.536 0 0 35.843.844STOKI I USLUGI 10.113.09545.956.939

420 560.000 69.200 24.000 0 0 00 0 0 0 514.800Patni i dnevni rashodi 69.200584.000

421 7.057.600 1.495.170 270.000 0 0 06.865.629 1.806.501 0 0 10.891.558Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 3.301.67114.193.229

423 2.124.000 183.791 3.207.000 1.622.825 0 0360.000 63.367 0 0 3.821.017Materijali i siten inventar 1.869.9835.691.000

424 2.940.000 569.471 260.000 11.327 0 00 0 0 0 2.619.202Popravki i tekovno odr`uvawe 580.7983.200.000

425 4.149.000 607.288 907.000 116.300 0 04.039.310 912.110 0 0 7.459.612Dogovorni uslugi 1.635.6989.095.310

426 4.525.400 407.833 184.000 29.278 0 084.000 5.558 0 0 4.350.731Drugi tekovni rashodi 442.6694.793.400

427 8.400.000 2.213.076 0 0 0 00 0 0 0 6.186.924Privremeni vrabotuvawa 2.213.0768.400.000

45 750.000 95.002 0 0 0 00 0 0 0 654.998KAMATNI PLA]AWA 95.002750.000

452 750.000 95.002 0 0 0 00 0 0 0 654.998Kamatni pla}awa kon doma{ni kreditori 95.002750.000

46 6.656.000 669.774 0 0 0 0300.000 54.000 0 0 6.232.226SUBVENCII I TRANSFERI 723.7746.956.000

463 850.000 70.000 0 0 0 00 0 0 0 780.000Transferi do nevladini organizacii 70.000850.000

464 5.806.000 599.774 0 0 0 0300.000 54.000 0 0 5.452.226Razni transferi 653.7746.106.000

47 360.000 25.000 0 0 0 00 0 0 0 335.000SOCIJALNI BENEFICII 25.000360.000

471 360.000 25.000 0 0 0 00 0 0 0 335.000Socijalni nadomestoci 25.000360.000

49 675.000 0 0 0 0 00 0 0 0 675.000OTPLATA NA GLAVNICA 0675.000

493 675.000 0 0 0 0 00 0 0 0 675.000Otplata na glavnina do drugi nivoa na vlast 0675.000

48 27.390.986 135.419 0 0 0 00 0 0 0 27.255.567KAPITALNI RASHODI 27.390.986 135.419

480 470.000 26.280 0 0 0 00 0 0 0 443.720Kupuvawe na oprema i ma{ini 26.280470.000

481 100.000 0 0 0 0 00 0 0 0 100.000Grade`ni objekti 0100.000

482 25.830.986 106.139 0 0 0 00 0 0 0 25.724.847Drugi grade`ni objekti 106.13925.830.986

483 100.000 3.000 0 0 0 00 0 0 0 97.000Kupuvawe na mebel 3.000100.000

485 170.000 0 0 0 0 00 0 0 0 170.000Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0170.000

486 720.000 0 0 0 0 00 0 0 0 720.000Kupuvawe na vozila 0720.000

OBRAZLO@ENIE :

Lice za kontakt 

Ime u prezime i tel.broj : Маја Анастасовска

OVLASTENO LICE (pe~at i potpis)

Горанчо Пановски
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Izvr{uvawe na prihodite na buxetskata smetka

76.663.986 10.646.160 66.017.826 13,89

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

711111 Danok na plati na vraboteni lica kaj korisnicite i edinkite korisnici 
na sredstva od Buxetot na RM, edinicite na lokalnata samouprava i 
gradot Skopje i fondovite osnovani so zakon

250.000 22.033 227.967 8,81

711112 Danok na plati na vraboteni lica vo trgovski dru{tva, javni 
pretprijatija, kaj trgovci i kaj drugi pravni i fizi~ki lica {to vr{at 
dejnost koi ne se korisnici i edinki korisnici na Buxetot

150.000 23.443 126.557 15,63

711133 Danok na dohod od fizi~ki lica koi se zanimavaat so zanaet~iska 
dejnost

40.000 0 40.000 0,00

713111 Danok na imot 1.214.000 142.346 1.071.654 11,73

713113 Danok na imot od pravni lica 150.000 0 150.000 0,00

713211 Danok na nasledstvo i podarok 150.000 0 150.000 0,00

713311 Danok na promet na nedvi`nosti 5.500.000 230.718 5.269.282 4,19

717111 Komunalna taksa za privremen prestoj 0 2.144 -2.144 0,00

717112 Komunalna taksa za istaknuvawe na firma, odnosno naziv na delovna 
prostorija

699.231 64.000 635.231 9,15

717115 Komunalna taksa za koristewe na ulici so patni~ki, tovarni, motorni 
vozila, avtobusi, specijalni vozila i motorcikli, {to se pla}a pri 
registracija na vozilata

250.000 64.570 185.430 25,83

717116 Komunalna taksa za koristewe i odr`uvawe na javno osvetlenie 7.000.000 1.414.336 5.585.664 20,20

717134 Komunalna taksa za postavuvawe na vitrini za izlo`uvawe na stoki 
nadvor od delovnite prostorii

15.000 0 15.000 0,00

717137 Nadomestok za ureduvawe na grade`no zemji{te 500.000 0 500.000 0,00

718134 Nadomest za upravuvawe so otpad na op{tinata, odnosno gradot Skopje 80.000 0 80.000 0,00

722315 Administrativni taksi koi se pla}aat za spisite i dejstvijata kaj 
organite na op{tinata

300.000 21.300 278.700 7,10

723911 Zakupnina od objekti 100.000 3.600 96.400 3,60

723914 Prihodi od zakupnina na op{tinski imot 0 500 -500 0,00

724112 Nadomest za  izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi 100.000 0 100.000 0,00

724125 Prihodi od tenderi (javni nara~ki) 50.000 0 50.000 0,00

725939 Ostanati nedano~ni prihodi 100.000 0 100.000 0,00

725943 2% od naplatenite premii za osiguruvawe na motorni vozila (Kasko) i 
osiguruvawe od odgovornost od upotreba na motornite vozila

0 3.568 -3.568 0,00

731117 Prihodi od proda`ba na op{tinski imot 6.000.000 0 6.000.000 0,00

733118 Nadomestok za detalni geolo{ki istra`uvawa 250.000 0 250.000 0,00

733119 Nadomestok za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po 
osnova na prostor)

1.400.000 245.044 1.154.956 17,50

733120 Nadomestok za koncesii za eksploatacija na mineralni surovini (po 
osnova na eksploatirana  mineralna surovina)

900.000 61.987 838.013 6,89

733131 Prihodi od nadomest za dolgotraen zakup i vremen zakup na grade`no 
zemji{te

0 3 -3 0,00

733144 Nadomest za utvrduvawe na praven status na bespravno izgradeni 
objekti

7.500.000 61.452 7.438.548 0,82

733145 Nadomestok za izdavawe na soglasnost I odobrenie za potvrduvawe na 
bespraven objekt ili oran`er. Izgraden na zemjodelsko zemi[te

50.000 0 50.000 0,00

741111 Tekovni transferi od drugi nivoa na vlast 18.915.905 0 18.915.905 0,00

741113 Transferi od buxetite na fondovite 3.440.469 0 3.440.469 0,00

741114 Prenesen vi{ok na prihodi od prethodnata godina 0 2.899.729 -2.899.729 0,00

741115 Dotacii na op{tinata, od prihodi od DDV 21.559.381 5.385.387 16.173.994 24,98

1
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Izvr{uvawe na prihodite od samofinansira~ki

4.852.000 2.578.928 2.273.072 53,15

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

723112 Sredstva za ekskurzii 420.000 0 420.000 0,00

723116 Nadomestoci za obroci vo u~eni~ki i studentski domovi, u~ili{ta, 
gradinki i drugi institucii

3.720.000 1.345 3.718.655 0,04

723119 Drugi pomo{ni aktivnosti vo obrazovanieto 712.000 2.311.126 -1.599.126 324,60

741114 Prenesen vi{ok na prihodi od prethodnata godina 0 266.457 -266.457 0,00

1
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Izvr{uvawe na prihodite od  dotacii

56.442.000 15.209.303 41.232.697 26,95

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

741114 Prenesen vi{ok na prihodi od prethodnata godina 0 809.303 -809.303 0,00

741120 Blok dotacii na op{tinata po oddelni nameni 56.442.000 14.400.000 42.042.000 25,51

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

A00 2.260.000 398.777 1.861.223 17,65SOVET NA OP[TINA

401320 140.000 31.985 108.015 22,85Personalen danok na dohod od nadomestoci

404150 1.200.000 284.592 915.408 23,72Drugi nadomestoci

413110 300.000 38.000 262.000 12,67Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

420120 80.000 19.200 60.800 24,00Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

421440 20.000 0 20.000 0,00Transport na lu|e

463110 140.000 0 140.000 0,00Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii

464990 20.000 0 20.000 0,00Drugi transferi

471160 360.000 25.000 335.000 6,94Ednokratna pari~na pomo{ i pomo{ vo natura

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

D00 3.026.000 516.641 2.509.359 17,07GRADONA^ALNIK

401110 700.000 150.983 549.017 21,57Osnovni plati -funkcioneri

401310 65.000 14.341 50.659 22,06Personalen danok na dohod od plata

401320 2.000 0 2.000 0,00Personalen danok na dohod od nadomestoci

402110 170.000 40.764 129.236 23,98Osnovni pridonesi za PIO

402210 75.000 16.533 58.467 22,04Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 5.000 1.131 3.869 22,62Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402310 15.000 2.718 12.282 18,12Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

404110 14.000 0 14.000 0,00Nadomest za godi{en odmor

404150 80.000 0 80.000 0,00Drugi nadomestoci

413110 100.000 0 100.000 0,00Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

420130 40.000 0 40.000 0,00Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

420140 40.000 0 40.000 0,00Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi

420220 60.000 0 60.000 0,00Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

420230 60.000 0 60.000 0,00Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

426210 1.400.000 247.615 1.152.385 17,69Rashodi za reprezentacija

464940 0 42.556 -42.556 0,00Transferi pri penzionirawe

464990 200.000 0 200.000 0,00Drugi transferi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

E00 36.647.000 7.163.940 29.483.060 19,55OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

401120 4.000.000 932.577 3.067.423 23,31Osnovni plati - dr`avni slu`benici

401130 910.000 231.795 678.205 25,47Osnovni plati - drugi vraboteni

401310 550.000 88.419 461.581 16,08Personalen danok na dohod od plata

401320 100.000 4.444 95.556 4,44Personalen danok na dohod od nadomestoci

402110 1.400.000 309.875 1.090.125 22,13Osnovni pridonesi za PIO

402210 560.000 125.672 434.328 22,44Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 50.000 8.613 41.387 17,23Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402310 100.000 20.657 79.343 20,66Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

404110 240.000 0 240.000 0,00Nadomest za godi{en odmor

404150 300.000 0 300.000 0,00Drugi nadomestoci

420120 180.000 50.000 130.000 27,78Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

420130 40.000 0 40.000 0,00Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

420140 60.000 0 60.000 0,00Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi

421110 3.500.000 818.433 2.681.567 23,38Elektri~na energija

421130 12.000 2.286 9.714 19,05\ubretarina

421190 5.000 0 5.000 0,00Drugi komunalni taksi i uslugi

421240 600.000 0 600.000 0,00Te~ni goriva

421310 200.000 22.812 177.188 11,41Po{ta

421320 600.000 184.462 415.538 30,74Telefon i telefaks

421410 1.500.000 330.357 1.169.643 22,02Goriva i masla (motorni vozila)

421420 50.000 0 50.000 0,00Registracija na motorni vozila

421440 550.000 136.820 413.180 24,88Transport na lu|e

423110 150.000 19.979 130.021 13,32Kancelariski materijali

423120 400.000 81.815 318.185 20,45Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vra

423210 100.000 0 100.000 0,00Materijali za AOP

423310 30.000 0 30.000 0,00Uniformi

423410 400.000 40.220 359.780 10,06Prehranbeni produkti i pijalaci

423710 50.000 24.046 25.954 48,09Sredstva za odr`uvawe na higiena

423990 400.000 12.099 387.901 3,02Drugi materijali

424110 400.000 57.529 342.471 14,38Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaјќи rezervni 

424210 300.000 0 300.000 0,00Odr`uvawe na zgradi

424420 220.000 28.228 191.772 12,83Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema

424440 50.000 0 50.000 0,00Popravki i odr`uvawe na druga oprema

425110 50.000 0 50.000 0,00Iznajmuvawe na kancelariski prostor

425260 80.000 3.628 76.372 4,54Osiguruvawe na motorni vozila

425290 15.000 12.600 2.400 84,00Drugi finansiski uslugi

425310 1.200.000 483.750 716.250 40,31Pravni uslugi

425360 80.000 0 80.000 0,00Pla}awe na sudski taksi

425920 200.000 50.735 149.265 25,37Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425990 1.100.000 56.575 1.043.425 5,14Drugi dogovorni uslugi

426120 220.000 17.645 202.355 8,02^lenarini vo doma{ni organizacii

426210 0 0 0 0,00Rashodi za reprezentacija

426310 100.000 9.800 90.200 9,80Seminari i konferencii

426410 180.000 37.778 142.222 20,99Objavuvawe na oglasi

426990 2.500.000 94.995 2.405.005 3,80Drugi operativni rashodi

427110 8.400.000 2.213.076 6.186.924 26,35Privremeni vrabotuvawa

452410 750.000 95.002 654.998 12,67Kamata na krediti

463170 50.000 0 50.000 0,00Transferi do politi~ki partii

464910 1.000.000 101.367 898.633 10,14Pla}awe po sudski re{enija

464990 2.000.000 455.851 1.544.149 22,79Drugi transferi

485420 40.000 0 40.000 0,00Nadomest za odzemen imot

493110 675.000 0 675.000 0,00Otplata na glavninata na kratkoro~ni pozajmuvawa od centralni

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

EA0 2.120.000 29.280 2.090.720 1,38KAPITALNI TRO[OCI NA OP[TINA

480140 300.000 0 300.000 0,00Kupuvawe na informati~ka i video oprema

480160 70.000 0 70.000 0,00Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija

480190 100.000 26.280 73.720 26,28Kupuvawe na druga oprema

481230 100.000 0 100.000 0,00Rekonstrukcija na delovni objekti

482920 600.000 0 600.000 0,00Izgradba na drugi objekti

483110 100.000 3.000 97.000 3,00Kupuvawe na kancelariski mebel

485230 130.000 0 130.000 0,00Kompjuterstki softver

486110 720.000 0 720.000 0,00Kupuvawe na motorni vozila
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

F10 1.600.000 38.661 1.561.339 2,42URBANISTI^KO PLANIRAWE

425640 500.000 0 500.000 0,00Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

482910 1.100.000 38.661 1.061.339 3,51Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

G10 480.000 0 480.000 0,00PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

421440 5.000 0 5.000 0,00Transport na lu|e

423110 2.000 0 2.000 0,00Kancelariski materijali

423410 8.000 0 8.000 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

425920 30.000 0 30.000 0,00Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425990 25.000 0 25.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

426990 110.000 0 110.000 0,00Drugi operativni rashodi

464990 300.000 0 300.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

GD0 200.000 0 200.000 0,00PROEKTI ZA ENERGETSKA EFIKASNOST

464990 200.000 0 200.000 0,00Drugi transferi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J00 400.000 0 400.000 0,00ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

424590 400.000 0 400.000 0,00Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J30 1.100.000 5.632 1.094.368 0,51JAVNO OSVETLUVAWE

423990 550.000 5.632 544.368 1,02Drugi materijali

425990 150.000 0 150.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

464990 400.000 0 400.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J40 100.000 0 100.000 0,00JAVNA ^ISTOTA

464990 100.000 0 100.000 0,00Drugi transferi

1
16



Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J60 1.400.000 483.714 916.286 34,55ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIR

424320 1.400.000 483.714 916.286 34,55Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J80 420.000 0 420.000 0,00DRUGI KOMUNALNI USLUGI

424230 170.000 0 170.000 0,00Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

464990 250.000 0 250.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

JD0 24.130.986 67.478 24.063.508 0,28IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

421430 0 0 0 0,00Transport na stoki

464990 0 0 0 0,00Drugi transferi

482120 1.300.000 27.478 1.272.522 2,11Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

482130 22.730.986 0 22.730.986 0,00Rekonstrukcija na ulici, pati{ta i avtopati

482940 100.000 40.000 60.000 40,00Nadzor nad izgradbata
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

JI0 1.200.000 0 1.200.000 0,00IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTP

464990 1.200.000 0 1.200.000 0,00Drugi transferi

1
20



Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

K40 115.000 0 115.000 0,00KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO

421440 10.600 0 10.600 0,00Transport na lu|e

423110 15.000 0 15.000 0,00Kancelariski materijali

423410 15.000 0 15.000 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

425990 44.000 0 44.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

426990 15.400 0 15.400 0,00Drugi operativni rashodi

464990 15.000 0 15.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

L00 710.000 70.000 640.000 9,86SPORT I REKREACIJA

463110 255.000 10.000 245.000 3,92Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii

463120 405.000 60.000 345.000 14,81Transferi do sportski klubovi

464990 50.000 0 50.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

N10 600.000 0 600.000 0,00OSNOVNO OBRAZOVANIE

401130 0 0 0 0,00Osnovni plati - drugi vraboteni

401310 0 0 0 0,00Personalen danok na dohod od plata

401320 0 0 0 0,00Personalen danok na dohod od nadomestoci

402110 0 0 0 0,00Osnovni pridonesi za PIO

402190 0 0 0 0,00Drugi pridonesi za PIO

402210 0 0 0 0,00Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 0 0 0 0,00Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402290 0 0 0 0,00Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo

402310 0 0 0 0,00Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

402390 0 0 0 0,00Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe

420120 0 0 0 0,00Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

421110 0 0 0 0,00Elektri~na energija

421120 0 0 0 0,00Vodovod i kanalizacija

421220 0 0 0 0,00Drva

421240 0 0 0 0,00Te~ni goriva

421310 0 0 0 0,00Po{ta

421320 0 0 0 0,00Telefon i telefaks

421440 0 0 0 0,00Transport na lu|e

423110 0 0 0 0,00Kancelariski materijali

423120 0 0 0 0,00Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vra

423310 0 0 0 0,00Uniformi

423410 0 0 0 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

423710 0 0 0 0,00Sredstva za odr`uvawe na higiena

423990 0 0 0 0,00Drugi materijali

424210 0 0 0 0,00Odr`uvawe na zgradi

424230 0 0 0 0,00Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

424430 0 0 0 0,00Popravki i odr`uvawe na ma{ini

425230 0 0 0 0,00Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot)

425250 0 0 0 0,00Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

425490 0 0 0 0,00Drugi zdravsteveni uslugi

425760 600.000 0 600.000 0,00Prevozni uslugi vo obrazovanieto

425790 0 0 0 0,00Drugi obrazovni uslugi

425990 0 0 0 0,00Drugi dogovorni uslugi

426990 0 0 0 0,00Drugi operativni rashodi

464210 0 0 0 0,00Pla}awa za smestuvawe na u~enici od sredno obrazovanie

464220 0 0 0 0,00Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie

464990 0 0 0 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

W00 155.000 0 155.000 0,00PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

421410 5.000 0 5.000 0,00Goriva i masla (motorni vozila)

423410 4.000 0 4.000 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

425990 75.000 0 75.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

464990 71.000 0 71.000 0,00Drugi transferi
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Izvr{uvawe na rashodite od samofinansira~ki za edna potprograma

Naziv na potstavkata Samofinansira~ki Realizacija Ostatok %

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 4.852.000 1.779.730 3.072.270 36,68

420120 Patuvawe vo zemjata - patni rashodi 24.000 0 24.000 0,00
421110 Elektri~na energija 70.000 0 70.000 0,00
421240 Te~ni goriva 200.000 0 200.000 0,00
423110 Kancelariski materijali 67.000 12.073 54.927 18,02
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na 

vrabotenite
90.000 9.910 80.090 11,01

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 2.835.000 1.410.106 1.424.894 49,74
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 10.000 0 10.000 0,00
423990 Drugi materijali 205.000 190.736 14.264 93,04
424210 Odr`uvawe na zgradi 260.000 11.327 248.673 4,36
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 50.000 0 50.000 0,00
425250 Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava 20.000 0 20.000 0,00
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 20.000 0 20.000 0,00
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 780.000 59.800 720.200 7,67
425990 Drugi dogovorni uslugi 37.000 56.500 -19.500 152,70
426990 Drugi operativni rashodi 184.000 29.278 154.722 15,91
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Izvr{uvawe na rashodite od dotacii za edna potprograma

Naziv na potstavkata Dotacii Realizacija Ostatok %

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 56.442.000 13.842.148 42.599.852 24,52

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 30.499.695 7.485.256 23.014.439 24,54
401310 Personalen danok na dohod od plata 2.224.816 545.069 1.679.747 24,50
402110 Osnovni pridonesi za PIO 8.005.618 1.980.059 6.025.559 24,73
402190 Drugi pridonesi za PIO 877.626 116 877.510 0,01
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.429.227 803.043 1.626.184 33,06
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 222.368 55.005 167.363 24,74
402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 0 47 -47 0,00
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 533.711 132.009 401.702 24,73
402390 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 8 -8 0,00
421110 Elektri~na energija 832.168 175.944 656.224 21,14
421120 Vodovod i kanalizacija 156.000 30.312 125.688 19,43
421220 Drva 480.000 187.163 292.837 38,99
421240 Te~ni goriva 2.650.000 534.200 2.115.800 20,16
421310 Po{ta 10.000 4.040 5.960 40,40
421320 Telefon i telefaks 115.000 29.621 85.379 25,76
421440 Transport na lu|e 2.622.461 845.221 1.777.240 32,23
423110 Kancelariski materijali 110.000 9.862 100.138 8,97
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na 

vrabotenite
0 6.628 -6.628 0,00

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 16.000 13.920 2.080 87,00
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 70.000 0 70.000 0,00
423990 Drugi materijali 164.000 32.957 131.043 20,10
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 120.000 0 120.000 0,00
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 3.809.310 912.110 2.897.200 23,94
425790 Drugi obrazovni uslugi 20.000 0 20.000 0,00
425990 Drugi dogovorni uslugi 90.000 0 90.000 0,00
426990 Drugi operativni rashodi 84.000 5.558 78.442 6,62
464220 Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie 300.000 54.000 246.000 18,00
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Образец K2

Kvartalen izve{taj za dostasani nenamireni obvrski

Op{tina: ^A[KA

Kvartal:       od  Januari 2015 godina do Mart 2015godina

Датум на поднесување на извештајот:  30.04.2015
(den, mesec, godina)

(во denari)

Rashodna stavka Vkupno obvrski

utu`eni neutu`eni Vkupno 401 399.860

januari 3.561.121 1.015.377 6.144.184 6.144.184 10.720.682 402

fevruari 4.590.435 640.108 6.077.447 6.077.447 11.307.990 403

mart 3.768.419 862.804 6.168.719 6.168.719 10.799.942 404

april 0 0 411

maj 0 0 412

juni 0 0 413

juli 0 0 414

avgust 0 0 420

septemvri 0 0 421 3.795.359

oktomvri 0 0  423 324.287

noemvri 0 0 424 1.133.243

dekemvri 0 0 425 1.267.535

426 944.415

427

 

452

453

461

462

463

464 1.093.110

465

471

472

473

474

480

481

482 1.154.953

483

484

485

486 12.180

487

 488

489

491

492

493 675.000

Total 10.799.942

Ovlasteno lice (pe£at i potpis): Lice za kontakt

 Име и презиме и tel.broj: _Милан Андов 043241400____________________________________________ _______________________________

Vkupno

Вкупниот долг на Општина Чашка за основниот буџет изнесува 6.360.053,од кои на ставката 401vo iznos od 

399860,stavkata 421 во износ од 683.779dенари,ставката 423 износ 283.858денари,ставката 424 во износ од 

1.020.638 денари ,ставката 425 во износ 102.555денари,ставката 426 во основниот буџет изнесува 

939.908денари,обврски на ставката 464 во износ од 1,087.322денари ,ставката 482 во основниот буџет изнесува 

1.154.953 денари ,ставката 486 изнесува 12.180 и на ставката 493 останува долг од 675000 денари.    Долгот на 

училиштата на Општина Чашка изнесува 4.439.889 денари од кои на ставката 421 се однесуваат за електрична 

енергија, нафта, вода ,телефон na trite osnovni училишта на Општина Чашка ( Тодор Јанев- Чашка,Лирија -

Горно Јаболчиште и Петре Поп Арсов -Богомила vo iznos od 3.111.580 ,на ставката 423 во износ од 40429, 

ставката  424 во износ од 112.605 денари и ставката 425 се однесува на превоз на ученици во износ од 1.164.980 

денари,ставката 426 vo iznos od 4507 denari i stavkata 464 obvrski vo iznos od 5788 denari.

Obrazlo`enie: 

Obvrski do 30 dena Obvrski do 60 denaMeseci
Obvrski nad 60 dena
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Obrazec КЗ 

Kvartalen izve{taj za promenite na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{tinite i javnite pretprijatija osnovani od op{tinite

Op{tina: Чашка

Izve{taen period :                            od    godinado godina

Datum na podnesuvawe na izve{tajot:

( vo originalna valuta)

% (da/ne)
(a, b, v, 

g,d)
Prv Posleden Prv

Poslede

n
Glavnica Kamata Glavnica Kamata Glavnica Kamata

na 

po~etokot 
 na krajot

1 МСИП/31Реконструкција на локален пат МелницаMF MKD 32.714.172 варијабилна 13 3 32578904 не в 10.02.2017 10.08.2026 10.фев.14 10.авг.26 0 95002 10.02.2015 0 95.002 11.02.2015 0 0 32.578.904 32.578.904

2

3

4

5

6

7

Zabele{ki:

( vo originalna valuta)

% (da/ne)
(a, b, v, 

g,d)
Prv Posleden Prv

Poslede

n
Glavnica Kamata Glavnica Kamata Glavnica Kamata

na 

po~etokot 
 na krajot

1

2

3

4

5

6

7

Zabele{ki:

Lice za kontakt Ovlasteno lice (pe~at i potpis): 

Ime i prezime i telефонски broj Маја Анастасовска 043/241-400

076/426-833

* a)mese~no; b)kvartalno; v) polugodi{no; g) godi{no; d) drugo;

** Podatocite se odnesuvaat na glavnina na dolgot

___________________________________________________

Dolg na JP osnovani od op{tinata

Datum na 

dostasuva

we na 

obvrskata

Platena obvrska

( vo izve{tajniot 

period)

Datum na 

otplata

na 

obvrskata

Dostasana 

neplatena obvrska

( vo izve{tajniot 

period)

Garant

iran 

kredit

Datum na otplata na 

glavnina

Dostasana obvrska

( vo izve{tajniot 

period)

Datum na 

otplata

na 

obvrskata

Platena obvrska

( vo izve{tajniot 

period)

Заемоprima~ 

(naziv na JP)

Ori

gina

lna 

valu

ta 

Iznos

Kamatna 

stapka
Rok 

na 

otp

lata

Grej

s 

peri

od 

Iznos na 

povle~en

i tran{i 

(vo 

original

na 

valuta)

Datum na otplata 

na kamata

Proekt Rekonstrukcija na lokalen pat s. Melnica i Podobruvaawe na vodosnabduvawe vo sIzvor

Periodi

~nost na 

otplata*

Kamatna 

stapka Rok 

na 

otp

lata

Grej

s 

peri

od 

Iznos na 

povle~en

i tran{i 

(vo 

original

na 

valuta)

Dostasana obvrska

( vo izve{tajniot 

period)
Datum na 

dostasuva

we na 

obvrskata

Dostasana 

neplatena obvrska

( vo izve{tajniot 

period)

Sostojba na dolgot 

za izve{tajniot 

period**

Datum na otplata na 

glavnina

Datum na otplata 

na kamata

Red

en 

bro

j

Oznaka 

na 

kredit

Naziv na 

kreditot i namena

Заем

одав

ач

Periodi

~nost na 

otplata*

Sostojba na dolgot 

za izve{tajniot 

period**

( den, mesec, godina)

Red

en 

bro

j

Oznaka 

na 

kredit

Naziv na 

kreditot i namena

Заем

одав

ач

Ori

gina

lna 

valu

ta 

Iznos

Dolg na op{tinata

Garant

iran 

kredit

30.04.2015

01.01.2015 31.03.2015
( den, mesec, godina) ( den, mesec, godina)
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Бр. 08 – 596/4 

28.04.2015 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

Програма за измена и дополнување на Програма Програма за измена и дополнување на Програма Програма за измена и дополнување на Програма Програма за измена и дополнување на Програма 

за уредување на градежно земјиште и заштита за уредување на градежно земјиште и заштита за уредување на градежно земјиште и заштита за уредување на градежно земјиште и заштита на на на на 

животна средина на територијата на општина животна средина на територијата на општина животна средина на територијата на општина животна средина на територијата на општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    

Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за 

измена и дополнување на Програма за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животна средина 

на територијата на општина Чашка, што Советот на 

општина Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015. 

 

Бр. 09- 656/2 

05.05.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа н член 46 од Законот за градежно 

земјиште (’’Службен весник на РМ’’ бр.82/08, бр.17/11 

и бр.53/11), согласно Правилникот за степенот на 

уреденост на градежното земјиште  и начинот на 

пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште според степенот на уреденост 

’’Службен весник на РМ’’ бр.88/09, 157/09, 63/10, 98/10, 

13/11, 24/11 и 96/14), Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на 28.10.2014 година донесе  

    

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за измена (за измена (за измена (за измена (IIII) на програмата за уредување на ) на програмата за уредување на ) на програмата за уредување на ) на програмата за уредување на 

градежно земјиште и заштита на животната градежно земјиште и заштита на животната градежно земјиште и заштита на животната градежно земјиште и заштита на животната 

средина на просторот на Општина Чашка за 2014 средина на просторот на Општина Чашка за 2014 средина на просторот на Општина Чашка за 2014 средина на просторот на Општина Чашка за 2014 

годинагодинагодинагодина    

        

ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    

    

Со оваа Програма се уредува: 

I. Просторот кој е предмет на уредување, 

II. Обемот на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште, 

III. Обемот и степенот на опремување на 

градежно земјиште со објекти на основната и 

секундарната инфраструктура,  

IV. Изворите за финансирањето на Програмата, 

V. Пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, 

VI. Висина на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште и неговата распределба, 

VII. Начин на распределба на средствата за 

финансирање за изградба и одржување на 

инфраструктурата, 

VIII. Средства наменети за изработка на 

урбанистички планови и средства за 

изработка на документација за градење на 

инфраструктурни објекти,  

IX. Динамика на извршување на Програмата,  

X. Преодни и завршни одредби. 

 

I. ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  

УРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕУРЕДУВАЊЕ    

 

Како  простор кој е предмет на уредување со 

поблиско определување на земјиштето што се 

уредува се смета, изграденото и неизграденото 

земјиште на просторот на Општина Чашка, 

прогласен како градежен реон. 

 

II. II. II. II.         ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА РАСЧИСТУВАЊЕ НА РАСЧИСТУВАЊЕ НА РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО ГРАДЕЖНОТО 

ЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕ    

    

Под обем  на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште се 

подразбира: 

IIIIIIII----1.1.1.1.    Подготвителни работи   иПодготвителни работи   иПодготвителни работи   иПодготвителни работи   и    

IIIIIIII----2. 2. 2. 2.     Расчистување на градежното земјиште.Расчистување на градежното земјиште.Расчистување на градежното земјиште.Расчистување на градежното земјиште.    

IIIIIIII----1.1.1.1.    ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ    

Под подготвителни работи се подразбира: 

- Оформување на геодетска документација. 

- Извршување на основни геомеханички 

испитувања за градежни парцели каде ќе се градат 

објекти од комуналната инфраструктура. 

IIIIIIII----2.2.2.2.        РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕРАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОЖНОЖНОЖНО        

ЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕЗЕМЈИШТЕ    

Расчистувањето на градежното земјиште на 

градежните парцели  е со цел да се изврши 

опремување на градежната парцела со објекти од 

комуналната инфраструктура. 

Под расчистување на градежно земјиште на 

градежната парцела се смета: 

- Решавање на имотно правните односи. 

- Решавање на станбените прашања на 

сопствениците кои живеат или вршат дејност како 

физичко лице во објектите што се уриваат. 

- Уривање на постојните градежни и други објекти 

на градежното земјиште (градежна парцела) и 

селидба на сопствениците со пренесување на 

покуќнината и опремата, уривање на објектите со 

транспорт на материјалот од уривањето до депо. 
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IIIIIIIIIIII....    ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИТЕ НА 

ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА    

 

Под обем на опремување на градежното земјиште 

се подразбира изградба на објекти на 

инфраструктурата, заради непречен пристап до 

градежната парцела од јавен пат, поставување: 

водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), 

нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со 

приклучоци до градежната парцела. 

Опремувањето на градежното земјиште може да 

биде извршено целосно или делумно, во минатиот 

период или во моментот кога се уредува. 

 Под степен на опремување на градежното 

земјиште се подразбира степенот на опременост на 

земјиштето со објекти од комуналната 

инфраструктура за задоволување на заедничката и 

индивидуалната комунална потрошувачка, до 

границите на градежната парцела. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште 

може да биде основен, повисок или понизок од 

основниот. 

 

IIIIIIIIIIII----1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктурземјиште со комунална инфраструктурземјиште со комунална инфраструктурземјиште со комунална инфраструктура опфаќа:а опфаќа:а опфаќа:а опфаќа:    

- непречен пристап до градежната парцела од 

јавен пат (улица со тротоари), пешачки патеки и 

други површини согласно урбанистички планови; 

- подземна електрична мрежа; 

-  улично осветлување; 

-  водоводна мрежа; 

-  фекална канализација и 

-  атмосферска канализација. 

    

IIIIIIIIIIII----2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа 

објектите од објектите од објектите од објектите од IIIIIIIIIIII----1, како и:1, како и:1, како и:1, како и:    

-    ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;    

- топлификациона мрежа; 

- паркинг простори 

- гасоводна мрежа и 

- пречистителна станица за отпадни води. 

    

IIIIIIIIIIII----3   3   3   3   Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:    

- непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат; 

- сопствено водоснабдување (нема приклучок на 

водоводна мрежа); 

- септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација); 

- сопствен одвод на атмосферски води (нема 

приклучок на атмосферска канализација); 

-   нестандардно улично осветлување и ; 

-   надземна нестандардна електрична мрежа. 

    

IIIIIIIIIIII----4  Опремување со објек4  Опремување со објек4  Опремување со објек4  Опремување со објекти од комуналната ти од комуналната ти од комуналната ти од комуналната 

инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:    

 

а) Опремување со објекти од комуналната 

инфраструктура за заедничка комунална 

потрошувачка во кои спаѓаат: 

- основни градски сообраќајници (примарни и 

секундарни); 

- непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат; 

- магистрални и примарни водови за довод на вода  

заедно со пратечки објекти;  

- магистрални и примарни водови за одвод на 

фекална и атмосферска вода заедно со пратечки 

објекти 

- градски плоштади и јавни прометни површини 

(улици, тротоари, пешачки и други површини 

согласно урбанистички планови); 

- изградба на јавно осветлување и 

- изградба на јавно зеленило. 

 Овие елементи претставуваат претходни 

вложувања за опремувањето на градежното 

земјиште, а учествуваат со 20 % од надоместокот за 

уредување на градежното земјиште. 

б) Индивидуална комунална потрошувачка за 

кои е извршено или ќе се изврши: 

- изградба на секундарна водоводна мрежа до 

водомерна шахта; 

- изградба на  секундарна фекална мрежа до 

последната шахта; 

- изградба на секундарна нисконапонска 

електрична мрежа, до и со приклучен орман за 

индивидуални станбени згради и со разводен орман 

за колективни станбени згради; 

- изградба на секундарни  ТТ-мрежи до 

приклучен орман; 

Трошоците за уредувањето на градежното 

земјиште, до градежната парцела која е доделена на 

користење, согласно  склучените договори со 

корисниците,  ги плаќа Општина Чашка, со едно 

приклучно место за секој објект од 

инфраструктурата за една градежна парцела. 

Трошоците за уредување на градежното земјиште 

до градежната парцела согласно склучен договор со 

Општината може да ги плати и инвеститорот, правно 

или физичко лице. 

Целосното уредување на градежното земјиште, се 

врши по обезбедувањето на правни, технички услови 

и материјални средства. 

 

IIIIIIIIIIII----5   Опремување со објекти о5   Опремување со објекти о5   Опремување со објекти о5   Опремување со објекти од комунална д комунална д комунална д комунална 

инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната 

парцела:парцела:парцела:парцела:    

- Уредувањето на градежното земјиште во 

границите на градежната парцела со комунална и 

сообраќајна инфраструктура и партерно уредување 

го врши корисникот на земјиштето(инвеститор). 

-Проектирањето и изградбата на 

инфраструктурната мрежа за висок напон, друга 
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инсталација и објекти, трафостаници или учеството 

во нив, корисникот на земјиштето го регулира 

согласно енергетската согласност  издадена од ЕВН-

ЕСМ. 

- Доколку изградените објекти од комуналната 

инфраструктура остануваат во границите на 

градежната парцела на корисникот и под објектите 

што ќе ги гради, корисникот на земјиштето мора да 

побара писмена согласност од надлежниот 

општински орган, кој дава согласност по мислење од 

соодветното комунално претпријатие. Трошоците за 

заштита на тие објекти се на товар на корисникот  на 

земјиштето. 

- Трошоците за преместување на постојните 

објекти од комуналната инфраструктура што пречат 

за изградба и користење на објектите се на товар на 

корисникот на земјиштето, со исклучок на 

трошоците за преместување на постојните 

инфраструктурни инсталации што пречат за 

изградба и користење на објектите изградени без 

согласност на надлежниот општински орган. 

Трошоците за расчистување на градежното земјиште 

и геомеханичките  испитувања се на товар на 

корисникот на земјиштето. Исто така, корисникот на 

земјиштето е должен да ги надомести на Општината, 

порано направените трошоци за расчистување на 

градежната парцела. 

 

IVIVIVIV....            ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  

ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА  ЗА  ЗА  ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕГРАДЕЖНОТО   ЗЕМЈИШТЕ    
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I IZVORI  NA РАСХОДИ НА  PROGRAMATA ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  

 

Р.бр П  Р  И  Х  О  Д  И Износ во ден. 

1 ЈП за државни патишта 3,440,469.00 

2 Буџет на Општина Чашка 7,284,314.00 

3 Министерство за финансии - грант 3,257,890.00 

4 
Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и рурален 
развој 15,658,015.00 

  Вкупно 29,640,688.00 

      

  Р А  С Х О Д И 29,640,688.00 

ЕА Каптиални трошоци 207,430.00 

1 Изградба(бетонирање) на спортски терен -игралиште во с.Мелница 207,430.00 

Ф1 Урбано планирање 1,600,000.00 

1 Изработка на урбанистичка документација  300,000.00 

2 Обврски по урбанистичка документација од 2014 година 200,000.00 

3 
Изработка на проектна документација за подобрување на 
водоснадбувањето на с.Горно Јаболчиште 300,000.00 

4 Изработка на техничка документација    500,000.00 

5 Плаќање на обврски од 2014 300,000.00 

Ј6 
Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на 
режим на сообраќај 1,400,000.00 

1 Зимско одржување 800,000.00 

2 Плаќање на обврски од 2014 300,000.00 

2 Одржување на улици  и патишта при непогоди 300,000.00 

ЈД Изградба и реконструкција на локалните патишта и улици 24,733,258.00 

2 Реконструкција на локален пат мансастир с.Мокрени - м.в. Теовски уши 19,473,096.00 

3 Изградба на улица во нас.Чашка  300,000.00 

4 Изградба на улица во с.Горно Јаболчиште   300,000.00 

  Реконструкција на локален пат за с.Горно Врановци 3,257,890.00 

5 Изградба на улица во с.Еловец    300,000.00 

6 Надзор на извршување на програмата  702,272.00 

6 Плаќање на обврски од 2014 400,000.00 

ЈИО  Изградба на системи за одведување и пречистување  1,200,000.00 

1 Доградба на фекална канализација во нас.Чашка 1,000,000.00 

2 Чистење на речни  корита на територијата на Општина Чашка   200,000.00 

J00 Одржување на урбана опрема 400,000.00 

1 Одржување на урбана опрема од ЈПКД ТОПОЛКА 400,000.00 

Ј40 Јавна чистота  100,000.00 

1 
Доделување на срества по  Програма  за одржување на јавна чистота на 
ЈПКД ТОПОЛКА 100,000.00 

  Вкупно (ЕА, Ф и Ј) 29,640,688.00 
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VVVV. . . .             ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  

УРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НАУРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕ ГРАДЕ ГРАДЕ ГРАДЕЖНО ЖНО ЖНО ЖНО ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  ЗЕМЈИШТЕ  И  

НЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБАНЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБА    

.   

За урбани единици за кои се донесени 

урбанистички планови за село висината на 

надоместокот за уредување на градежното земјиште 

при изградба, доградба, надградба и пренамена на 

објекти е усвоена 350,00 денари.    

Во оваа цена не се предвидени трошоците за 

уредување на земјиштето околу објектите (партерно 

уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат 

самите граѓани. 

При изготвување на овој Програма  почитуван е 

Правилникот за степенот на уредувањето на 

градежното земјиште со објекти на комуналната 

инфраструктура и начинот на утврдување на 

висината на трошоците за уредувањето во зависност 

од степеност на уреденост (Службен весник на РМ 

бр.88/2009, 157/09, 63/10, 98/10, 13/11 и 24/11).  

Трошоците за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат во согласност со реалните 

трошоци направени за соодветниот степен на 

уреденост на градежното земјиште со објектите на 

комуналната инфраструктура во кои се засметани и 

трошоците за хидротехнички услови за приклучоци. 

Согласно тоа, висината на надоместокот за 

уредување на градежно земјиште се пресметува врз 

основа на новата корисна површина што ќе се гради, 

што представува збир на сите простори во објектот, 

согласно заверениот основен проект и анекс на 

основниот проект, помножени со следните 

коефициенти: 

 

IIII.... Градежен реон  

 350,оо ден./м2 1. Станбени објектиСтанбени објектиСтанбени објектиСтанбени објекти    
(индивидуални и колективни) 

    
- станбени простории . . . . . . . . . . .  

- станб. простории со висина до 

2,50 м, подпокривен простор . . .  

- лоѓија затворена од три 

страни. . . . . . . . . . . . 

- подлоѓија затворена од две 

страни. . . . . . 

- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . .  

- заеднички проодни тераси, 

пасажи. . . . . . . . .   

- помошни простории, остава 

за гориво,   котлара, визба . . . . . .  

- трафостаница од 35 Кв во 

објект и надвор од објектот. . . . .  

-скалишен простор и 

заеднички комуникации. 

- стражарници, управител, 

простории за домар. 

- паркиралишта и гаражи . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .          
    

 

 

Коефициент  1.0 

 

Коефициент  0.2 

 

Коефициент  0.4 

 

Коефициент  0.3 

Коефициент  0.2 

 

Коефициент  0.2 

 

Коефициент  0.3 

 

Коефициент  0.3 

 

Коефициент  0.3 

 

Коефициент  0.5 

Коефициент  0.1 

2. Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  Деловни, јавни и производни  

објектиобјектиобјектиобјекти    
  350,оо ден./м2 

    
- простории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- магацини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- помошни простории, остава 

за гориво,  котлара . . . . . . . . .  

- трафостаница од 35 Кв во 

објект и надвор од објект. . . . . . .  

- скалишен простор и 

заеднички комуникации. 

- паркиралишта и гаражи . . . . . .  

- лоѓија затворена од три 

страни. . . . . . . . . . . . 

- подлоѓија затворена од две 

страни. . . . . . 

- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . .  

- отворен наткриен простор . . . .  

 

Коефициент  1.0 

Коефициент  0.5 

 

Коефициент  0.3 

 

Коефициент  0.4 

 

Коефициент  0.5 

Коефициент  0.1 

 

Коефициент  0.5 

 

Коефициент  0.3 

Коефициент  0.4 

Коефициент  0.3 

3. Други објекти:Други објекти:Други објекти:Други објекти:    

- катна гаража . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- спортски покриени објекти . .  

- спортски откриени објекти . . .  

- гасни станици и базни 

станици за 50% од површина за 50% од површина за 50% од површина за 50% од површина 

на на на на локацијаталокацијаталокацијаталокацијата. 

- отворени пазаришта, за 30% 

од површината на локацијата .  

- базени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- трафостаници над 35Кв  . . . . . .  

  350 ден./м2 

Коефициент  0.2 

Коефициент  0.5 

Коефициент  0.3 

 

 

Коефициент  1.0 

 

Коефициент  1.0 

Коефициент  0.2 

Коефициент  1.0 

4. Објекти од група на намени Објекти од група на намени Објекти од група на намени Објекти од група на намени 

ГГГГ---- производство.  производство.  производство.  производство. 

Дистрибуција и сервисиДистрибуција и сервисиДистрибуција и сервисиДистрибуција и сервиси    
Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка Г1 тешка и загадувачка 

индустријаиндустријаиндустријаиндустрија    
Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка Г2 лесна и незагадувачка 

индустријаиндустријаиндустријаиндустрија    

Г3 сервисиГ3 сервисиГ3 сервисиГ3 сервиси    
Г4  стовариштаГ4  стовариштаГ4  стовариштаГ4  стоваришта    

 

 

 

 

Коефициент  0.05 

 

Коефициент  0.05 

Коефициент  0.05 

Коефициент  0.05 

 

5. За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица За бензинска пумпна станица 
и нејзините придружни и нејзините придружни и нејзините придружни и нејзините придружни 

содржини ( продавници, содржини ( продавници, содржини ( продавници, содржини ( продавници, 
кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, кафетерии и ресторани, 

автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, автосервиси, авто салони, 
помошни простории)помошни простории)помошни простории)помошни простории)    

----продажни простории на продажни простории на продажни простории на продажни простории на 

бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици бензинските пумпни станици     
----услужни простории на услужни простории на услужни простории на услужни простории на 

бензинскитбензинскитбензинскитбензинските пумпни станици е пумпни станици е пумпни станици е пумпни станици     

 

 

 

 

 

 

1,0 

 

1,0 

6. За објекти од групата на За објекти од групата на За објекти од групата на За објекти од групата на 
класи на намени Б5 класи на намени Б5 класи на намени Б5 класи на намени Б5 ––––    

угостителски и туристички угостителски и туристички угостителски и туристички угостителски и туристички 
комплекси, хотелски комплекси, хотелски комплекси, хотелски комплекси, хотелски 

комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и комплекси и одморалишта, и 

за објектите од групата на за објектите од групата на за објектите од групата на за објектите од групата на 
класи и намени А4класи и намени А4класи и намени А4класи и намени А4----хотел, хотел, хотел, хотел, 

мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и мотел, планинарски дом и 
ловен дом:ловен дом:ловен дом:ловен дом:    

----сите простосите простосите простосите просториириириирии    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.05 

 

По исклучок, во новата корисна површина што ќе се 

гради согласно заверената проектна документација 

не се пресметува површината на: 

  

 - инсталационите канали; 

 - окната за лофтови; 

33



 

 -  окна на врати ; 

 - отворени паркиралишта и 

 -подземни резервоари. 

 

За објектите со височина над 32 ката, висината за 

трошоците за уредување на градежното земјиште, во 

зависност од степенот на уреденост на градежното 

земјиште, се пресметува на 27 % од вкупно 

пресметаната површина врз основа на новата 

корисна површина што ќе се гради, што представува 

збир на сите простори во објектот, согласно 

заверениот основен проект и анекс на основниот 

проект. 

Во останатите урбани единици за кои што 

општината нема донесено урбанистички план за 

село, а издавањето на условите за градба се врши врз 

основа на урбанистички план вон населено место, 

државна и локална урбанистичка планска 

документација и општи акти, при пресметувањето на 

надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе 

се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за 

уредување на градежното земјиште за основната 

инфраструктура и ќе се применува табелата за 

дополнително опремување на градежното земјиште. 

 

За агро берзи, откупно дистрибутивни  центри или 

пазари, висината  на трошоците за уредување на 

градежното земјиште во зависност од степенот на 

уреденост на градежното земјиште се пресметува на 

50% од вкупно пресметаната површина корисна 

површина. 

 

При пресметувањето на висината на надоместокот 

за уредување на градежното земјиште учеството на 

поедините елементи на дополнителното опремување 

на градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од 

надоместокот за уредување на градежното земјиште, 

е следното: 

 

1. 

Изработка на генерални, 

детални урбанистички 

планови, урбанистичка 

документација, проектна 

документација и надзор 

 

5,00 % 

2 

Изградба на улици 

- пробивање . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- изградба на горен и долен 

строј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

11,00 % 

 

37,50 % 

3 
Изградба на фекална 

канализација 

 

6,00 % 

4 Изградба на водоводна мрежа 5,50 % 

5 
Поставување на ниско-

напонска мрежа 

5,оо % 

6 
Поставување на 

трафостаница 

10,00 % 

 Вкупно: 80,00 % 

  

Овие елементи претставуваат вистински (реални) 

трошоци за опремување на градежното земјиште, а 

учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на 

градежното земјиште. 

При реконструкција со која не се добива нова 

градежна површина, надоместокот за уредување на 

градежното земјиште не се наплатува. 

За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно За утврдување на правен статус  на бесправно 

изизизизградените објекти согласно Член 20 став3 од градените објекти согласно Член 20 став3 од градените објекти согласно Член 20 став3 од градените објекти согласно Член 20 став3 од 

Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени Законот за постапување со бесправно изградени 

објектиобјектиобјектиобјекти (Службен  (Службен  (Службен  (Службен Весник на РМ бр.23/2011) ,  при Весник на РМ бр.23/2011) ,  при Весник на РМ бр.23/2011) ,  при Весник на РМ бр.23/2011) ,  при 

пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на пресметувањето на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од градежно земјиште ќе се наплатува 100% од 

утврдениот утврдениот утврдениот утврдениот надоместокот за унадоместокот за унадоместокот за унадоместокот за уредување на редување на редување на редување на 

градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште. градежното земјиште. за основната за основната за основната за основната 

инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за инфраструктура и ќе се применува табелата за 

дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното дополнително опремување на градежното 

земјиштеземјиштеземјиштеземјиште. 

 

Висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште се пресметува на следниот 

начин: 

- За расчистувањето на градежни парцели за 

објекти од комунална инфраструктура за 

индивидуалната и заедничката комунална 

потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти 

од комунална инфраструктура и уредување на 

заедничкиот градски простор, се наплатува  

надоместок за уредување на градежно земјиште на 

ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во 

денари/м2 нето изградена површина. 

Корисникот на градежното земјиште мора да 

обезбеди согласност за приклучување на објектот на 

соодветната секундарна мрежа за индивидуална 

потрошувачка од соодветното комунално 

претпријатие и без согласност на Општината не 

може да се приклучи на инфраструктурните мрежи и 

објекти во Општината.  

Доколку  не добие согласност од комуналното 

претпријатие по писмен пат, Општината ќе  склучи 

договор за регулирање на надоместок за уредување 

на градежно земјиште само за оние секундарни 

мрежи  од индивидуална потрошувачка за кои има 

писмена согласност. 

По добивањето на дополнителната согласност 

надоместокот за уредување на градежно земјиште за 

оваа секундарна мрежа од индивидуална 

потрошувачка се наплатува по упросечени цени. 

 

VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТАИНФРАСТРУКТУРАТА    

    

За висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште, се склучува Договор за 

регулирање на надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена форма, директно 
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помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по доставена заверена 

проектна документација и доставено решение за 

локациски услови и енергетски согласности.  

Надоместокот за уредување на градежното 

земјиште за пренамена од станбен во друг вид 

простор се наплатува еднократно во висина на 

евентуалната разлика, а средствата се неповратни.  

Надоместокот за уредување на градежното 

земјиште за пренамена од  друг вид простор 

(административно -  деловен, производен и објекти 

од јавен карактер), во станбен простор не се 

наплатува. 

Во случај кога опремувањето на градежното 

земјиште е завршено во предходниот период, за 

целосно уредено градежно земјиште, корисникот на 

земјиштето плаќа надоместок до висината на 

реалните трошоци за уредување - целосен 

надоместок. 

Во случај кога градежното земјиште се доуредува 

(кога е изградена основната инфраструктурна 

мрежа, а на неа треба да се доизгради секундарна 

инфраструктурна мрежа) корисникот на земјиштето 

е должен да инвестира во нејзината изградба. 

Во случај кога градежното земјиште делумно ќе се 

уредува или воопшто не  се уредува, корисникот на 

земјиштето плаќа надоместок до висината на 

трошоците за делумното уредување на земјиштето - 

делумен надоместок  или воопшто не плаќа 

надоместок.  

Во случај кога градежното земјиште е уредено со 

изградена основна инфраструктурна мрежа, а во 

локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема 

донесено урбанистичка документација и не е 

изградена  секундарната инфраструктурата, а 

корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради 

секундарната инфраструктурна мрежа, согласно 

оверена техничка документација за градење на 

инфраструктурните објекти со свои средства, 

должен е на општината да и надокнади за порано 

направените трошоци во висина од 20%(основна 

инфраструктура) од надоместокот за уредување на 

градежно земјиште да овозможи на идните 

корисници на земјиштето приклучување на 

инфраструктурните мрежи без да му платат 

надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе 

ја гради сам да биде технички примена од 

соодветното комунално претпријатие и да ја предаде 

на општината без надомест. 

.Трошоците за опремување и изградба на објекти 

од комунална инфраструктура надвор од 

конкретната градежна парцела и трошоците за 

преместување на објекти од комунална 

инфраструктура за индивидуална и заедничка 

комунална потрошувачка, што корисникот ги извел 

и си ги изведува самоиницијативно без учество на 

Општината, а пред склучување писмени договори за 

регулирање на надоместок за уредување на 

градежно земјиште и писмен договор за  изведување 

на  објекти од комунална инфраструктура не се 

признаваат, освен во локалитети каде биле 

бесправно изградени објекти, а со донесување на 

нови урбанистички планови, истите се вклопуваат. 

За овие локалитети, мора да има исправна 

техничка документација за изградените објекти од 

инфраструктура, заверена од надлежен орган и 

изградените инфраструктурни мрежи примени од 

јавните комунални претпријатија. При ова се 

признаваат  само  трошоците  -  делот  од  

надоместокот  за  уредување  на  градежното 

земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од 

индивидуална комунална потрошувачка. 

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да 

биде предадена на локалната самоуправа; овозможи 

идно приклучување на нови идни корисници на 

земјиштето без надомест; а новите корисници на 

земјиштето да и надоместат на локалната 

самоуправа целосен надоместок за уредување на 

градежното земјиште. 

Надоместокот за уредување на градежно земјиште 

може да се наплатува и по принцип на одложено 

плаќање, на еднакви месечни рати и процентуално 

учество од вкупниот  износ  со обезбедување  на  

инструмент  (клаузула)  во Договорот за сигурна 

динамика и гаранција за исполнување на 

договорната обврска. Во функција на принципот на 

одложено плаќање се воспоставуваат “прагови” 

врзани во зависност од висината на долгот и рокот на 

одложеното плаќање кои се формирани на следниов 

начин: 

 

∗ За вкупен износ на надоместокот до 20.000,оо 

денари надоместокот за уредување на 

градежното земјиште ќе се плаќа при 

склучување на договорот во целост. 

∗ За вкупен износ на надоместокот од 40.000,оо до 

60.000,оо денари надоместокот за уредување на 

градежното земјиште ќе се плаќа 50% при 

склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе 

се плаќа на 6 (шест) еднакви месечни рати. 

∗ За вкупен износ на надоместокот над 60.000,оо 

денари надоместокот за уредување на 

градежното земјиште ќе се плаќа 50% при 

склучување на договорот, а остатокот од 50% ќе 

се плаќа на 12 (дванаесет) еднакви  месечни рати. 

∗ При наплатување на надоместокот за уредување 

на градежното земјиште во случај на 

легализација (по донесување на Закон за 

легализација на дивоградби за населени места за 

кои има донесено урбанистички планови) на веќе 

изградени објекти плаќањето ќе се врши на 24 

(дваесет и четири) еднакви месечни рати, без 

оглед на висината на надоместокот. 

 

Во поглед на одложено плаќање, присилна 

наплата, каматата и застареноста на обврската за 

плаќање ќе се користи клаузулата од Договорот 
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помеѓу Инвеститорот и Органот на Општината 

надлежен за уредување на градежно земјиште . 

 

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА 

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И 

СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗРАБОТКА НА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  НА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ    

 

Општината ја финансира изработката на УП за 

село, УП вон населено место, локална урбанистичка 

планска документација и Општи акти (согласно 

усвоената годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови за селата во Општина Чашка 

од страна на Советот на Општина Чашка) и 

изработка на техничка документација  за 

инфраструктурни објекти.УП вон населено место 

или локална урбанистичка планска документација 

кои се изработуваат на барање на заинтересирани 

правни или физички лица и чиишто програмски 

барања и подрачја на интерес се прифатливи за 

општината, ќе биде финансирана од страна на 

барателите. 

 

VIIIVIIIVIIIVIII.     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   .     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА       

        ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА    

    

Динамиката на извршувањето ќе зависи од 

создадените правни и технички услови, како и од 

приливот на средствата од надоместокот за 

уредување на  градежното земјиште и другите 

средства. 

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање 

на Одобрение за градење на објекти од комуналната 

инфраструктура. 

 

IX. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА ИЗМЕНИТЕ НА     

ПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТАПРОГРАМАТА    

    

Измените се однесуваат во приходниот и расходен 

дел од програмата.       Измената на Програмата за 

2013 година е резултат на се поголемите потреби на 

населението на Општина Чашка од една страна и 

слабиот буџет од друга стран. Предлагачот смета 

доколку се набави материјалот и учество на 

локалното население ќе може да се изгради  поголем 

обем на инфраструктура а исто така и ќе се зголеми 

јавното учество во изградбата на локалната 

инфраструктура и подигне свеста кај населението. 

Со обезбедување на повеќе финансиски срества ќе се 

создаде можност за проширување на програмата. 

 

XXXX.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОД.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОД.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОД.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИРЕДБИРЕДБИРЕДБИ    

 

1. За спроведување на оваа Програма надлежен е 

градоначалникот на Општина Чашка.  

 

2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен 

за прераспоредувањето на средствата на 

работите од една во друга позиција во износ  до 

5% да го информира Советот на Општина Чашка, 

а за поголемо прераспоредување на средства 

одлука мора да донесе Советот на Општина 

Чашка. 

 

Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Чашка”.    

 

Бр. 08 – 596/6 

28.04.2015 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот 

на сна сна сна средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 редства во Буџетот на општина Чашка за 2015 редства во Буџетот на општина Чашка за 2015 редства во Буџетот на општина Чашка за 2015 

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува Одлука за измена на распоредот на 

средства во Буџетот на општина Чашка за 2015 

година, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 28.04.2015. 

 

Бр. 09- 656/3 

05.05.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
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O     D     L     U     K     A
                        Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na  Op{tina  Чашка

                                                                                                    Za                godina2015

^len 1

          So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina  Чашка

                                                                          Za                godina na sledniot na~in :2015

Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna samouprava  (Sl.vesnik na RM br.5/2002), a vo vrska so 
~len 34 od Zakonot za Buxetite (Sl.vesnik na RM br.64/2005, 4/2008,103/08,156/09,95/10,180/11и171/12)

Potprograma i naziv na potprogramata

Potstavka i opis na potstavkata Buxet Samofinan. Dotacii Donacii Krediti

E00 OP[TINASKA ADMINISTRACIJA

421110 -602.272 0 00 0Elektri~na energija

JD0 IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

482940 602.272 0 00 0Nadzor nad izgradbata

0 0 00 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto  vo Slu`ben glasnik na Op{tina 

 i stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za                  godina.

 Чашка

2015

BR. Pretsedatel na Sovetot na Op{tina

 Чашка

Рамадан Амзов
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Бр. 08 – 596/3 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за измена и дополнување а објавување на Одлука за измена и дополнување а објавување на Одлука за измена и дополнување а објавување на Одлука за измена и дополнување 

на Одлука за определување зони и подзони на на Одлука за определување зони и подзони на на Одлука за определување зони и подзони на на Одлука за определување зони и подзони на 
територијата на општина Чашка со примена на територијата на општина Чашка со примена на територијата на општина Чашка со примена на територијата на општина Чашка со примена на 

Методологија за утврдување на пазарнМетодологија за утврдување на пазарнМетодологија за утврдување на пазарнМетодологија за утврдување на пазарната ата ата ата 
вредност на недвижен имотвредност на недвижен имотвредност на недвижен имотвредност на недвижен имот    

    
    

Се објавува Одлука за измена и дополнување на 
Одлука за определување зони и подзони на 
територијата на општина Чашка со примена на 
Методологија за утврдување на пазарната вредност 
на недвижен имот, што Советот на општина Чашка ја 
усвои на седницата на 28.04.2015. 
 
Бр. 09- 656/4 
05.05.2015 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа член 36, став 1, точка 15 од Законот за 
локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 
05/02), член 5 став 1 точка точка 3 од Законот за 
даноците на имот („Службен весник на РМ“ 
бр.61/04.....188/13) член 24, став 4. од Статутот на 
Општина Чашка, а согласно член 13 од 
Методологијата за процена на пазарната вредност на 
недвижен имот на Министерството за транспорт и 
врски на Република Македонија („Службен Весник на 
РМ“ бр.54/12,17/13, 21/13 и 142/14), Советот на 
Општина Чашка на седница одржана на ден 
28.04.2015година, донесе: 
 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за измена и дополнување на одлука зза измена и дополнување на одлука зза измена и дополнување на одлука зза измена и дополнување на одлука за а а а 

определување зони и подзони на територијата на определување зони и подзони на територијата на определување зони и подзони на територијата на определување зони и подзони на територијата на 
ООООпшпшпшпштина тина тина тина ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    сосососо примена на  примена на  примена на  примена на ММММетодологијата за етодологијата за етодологијата за етодологијата за 

утврдување на пазарната вредност утврдување на пазарната вредност утврдување на пазарната вредност утврдување на пазарната вредност     
на недвижен имотна недвижен имотна недвижен имотна недвижен имот    

 
 
 

ччччленленленлен    1111    
Со оваа одлука се врши измена и дополнување на: 

ОДЛУКАТА за определување зони и подзони на 
територијата на Општина Чашка со примена на 
Методологијата за утврдување на пазарната 
вредност на недвижен имот бр08-99/7 од 30.01.2015 
година  донесена од Совет на Општина Чашка 

 
ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Во член 1 од одлуката по точка А) се додава нова 
точка Б) -која гласи се: 
 
Б) Пазарната вредност на градежното земјиште на 
територија на општина Чашка се утврдува согласно 
пресметковниот бод од осумнаесетта зона и со 
соодветни  подзони кои одговараат на  генералното 
зонирање на територијата на Република Македонија( 
5 пресметковни поени) 
 

ччччлен лен лен лен 3333    
Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзино 

донесување, а ќе се објави во Службен  гласник на 
Општина Чашка    

    
Бр. 08 – 596/5 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за 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 планска документација на КП 509 урбанистичко планска документација на КП 509 урбанистичко планска документација на КП 509 урбанистичко планска документација на КП 509 

КО ЛисичеКО ЛисичеКО ЛисичеКО Лисиче    
 

Се објавува Одлука за извршување на 
усогласување на намената на земјиштето на КП 509 
КО Лисиче, што Советот на општина Чашка ја усвои 
на седницата на 28.04.2015. 

    
Бр. 09- 656/5 
05.05.2015 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 
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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 28.04.2015 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 509 509 509 509  КО  КО  КО  КО ЛисичеЛисичеЛисичеЛисиче    
 

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на  бесправен објект  на  КП 509  КО 
Лисиче 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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 
гласник на Општина Чашка". 

    
Бр. 08 – 596/7 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    
   Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за 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 планска докуменација на КП 721/2 урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 
КО МелницаКО МелницаКО МелницаКО Мелница    

    
Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко планска докуменација на КП 721/2 КО 
Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата на 28.04.2015.  
    

    

Бр. 09- 656/6 
05.05.2015 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  28.04.2015 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 721/2 721/2 721/2 721/2  КО  КО  КО  КО МелницаМелницаМелницаМелница    
    

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на  бесправен објект  на  КП 721/2  КО 
Мелница  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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 
гласник на Општина Чашка". 

    
Бр. 08 – 596/8 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
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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 планска докуменација на КП 65/3 урбанистичко планска докуменација на КП 65/3 урбанистичко планска докуменација на КП 65/3 урбанистичко планска докуменација на КП 65/3 

КО СтепанциКО СтепанциКО СтепанциКО Степанци    
    

Се објавува Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко планска докуменација на КП 65/3 КО 
Степанци, што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата на 28.04.2015. 

    
Бр. 09- 656/7 
05.05.2015 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 28.04.2015 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 65/3 65/3 65/3 65/3  КО  КО  КО  КО СтепанциСтепанциСтепанциСтепанци    
    

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на  бесправен објект  на  КП 65/3  КО 
Степанци  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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во "Службениот 
гласник на Општина Чашка". 

    
Бр. 08 – 596/9 
28.04.2015 година 
Чашка 

 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                                                                            

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
зззза објавување на Одлука за извршување а објавување на Одлука за извршување а објавување на Одлука за извршување а објавување на Одлука за извршување 

усогласуваљњ на намената на земјиштето на КП усогласуваљњ на намената на земјиштето на КП усогласуваљњ на намената на земјиштето на КП усогласуваљњ на намената на земјиштето на КП 
6120/2 Богомила6120/2 Богомила6120/2 Богомила6120/2 Богомила    

    
Се објавува Одлука за извршување усогласување 

на намената на земјиштето на КП 6120/2 Богомила, 
што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата на 28.04.2015. 

    
Бр. 09- 656/8 
05.05.2015 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 28.04.2015 година ја донесе следната: 
    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за извршување усогласување на намена на за извршување усогласување на намена на за извршување усогласување на намена на за извршување усогласување на намена на 

земјиштето наземјиштето наземјиштето наземјиштето на    КП КП КП КП 6120/26120/26120/26120/2     КО  КО  КО  КО БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    
    

член 1член 1член 1член 1    
Советот на Општина Чашка  донесува Одлука за 

усогласување на намена на земјиште  на 
Генералниот урбанистички план за  Чашка  (Одлука 
на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 
17.03.2006)  

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 
усогласување на намена на земјиште на 
урбанистичка документација на Генералниот 
урбанистички план за  Чашка  на КП 6120/2  КО 
Богомила . 
    

член 2член 2член 2член 2    
Намената која е означена како Г 5-инфраструктура-
железница, да биде усогласена со  класата  на 
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намени А-домување (соодветно на состојбата на 
терен). 
    

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. 08 – 596/10 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 
                                                                            

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

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    
    
    

Се објавува Решение за одобрување на 
финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015. 

    
Бр. 09- 656/10 
05.05.2015 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
    

    
Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, 
Советот на општина Чашка на седницата на 
28.04.2015 донесе: 
    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за одобрувањеза одобрувањеза одобрувањеза одобрување на финансиски средства на финансиски средства на финансиски средства на финансиски средства    

    
1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Ѓурчиновски Васко од 
с.Ореше, за финансиски средства во висина од 
9.500,оо денари, за  погребални трошоци. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2015 
година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3. Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка.    

    
Бр. 08 – 596/11 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа Службен весник на РМ бр 
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување  на 
финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го донесе на седницата на 28.04.2015 година, 
Градоначалникот на општина Чашка, донесе: 
    

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

    
1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 

Ѓурчиновски Васко од с.Ореше, за финансиски 
средства во висина од 9.500,оо денари,за  
погребални трошоци. 

 
2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 
2015година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3. Се задолжува Одделението за финансии во 

општина Чашка да го спроведе ова Решение. 
 
4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
    

Бр. 09- 656/9 
05.05.2015 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски 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 Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на а објавување на Решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    
    

Се објавува Решение за одобрување на 
финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го усвои на седницата на 28.04.2015. 
    
Бр. 09- 656/12 
05.05.2015 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
    

    
Врз основа на член 36  од Законот за локална 

самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002, 
Советот на општина Чашка на седницата на 
28.04.2015 донесе: 
    

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

    
1.1.1.1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Петковска Ангелина од 
с.Богомила, за финансиски средства во висина 
од 9.500,оо денари, за лекување. 

 
2.2.2.2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 
2015година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3.3.3.3. Решението влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 
општина Чашка.    

    
Бр. 08 – 596/12 
28.04.2015 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 
локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 
5/2002, а во согласност со Решение за одобрување  на 
финансиски средства, што Советот на општина 
Чашка го донесе на седницата на 28.04.2015 година, 
Градоначалникот на општина Чашка, донесе: 
    

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

                                                                                                                                                                                                

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 
Петковска Ангелина од с.Богомила , во висина од 
9.500,оо денари, за лекување. 

 
2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 
2015година, Програма АО Совет на општина, 
подставка 413110-тековни резерви. 

 
3. Се задолжува Одделението за финансии во 

општина Чашка да го спроведе ова Решение. 
 
4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето.    
    

Бр. 09- 656/11 
05.05.2015 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
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Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    
    
1.1.1.1. Заклучок за објавување на квартален извештај за 

извршување на Буџетот на општина Чашка за 
извештаен период (кумулативно) за квартал од 
01.01.2015 до 31.03.2015 година 

 
2.2.2.2. Квартален извештај за извршување на Буџетот 

на општина Чашка за извештаен период 
(кумулативно) за квартал од 01.01.2015 до 
31.03.2015 година 

 
3.3.3.3. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Програма за измена и 
дополнување на Програма за уредување на 
градежно земјиште и заштита на животна 
средина на територијата на општина Чашка 

 
4.4.4.4. Програма за измена (I) на програмата за 

уредување на градежно земјиште и заштита на 
животната средина на просторот на Општина 
Чашка за 2014 година 

 
5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за измена на 

распоредот на средства во Буџетот на општина 
Чашка за 2015 година 

 
6.6.6.6. Одлука за измена на распоредот на средства во 

Буџетот на општина Чашка за 2015 година 
 
7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за измена и 

дополнување на Одлука за определување зони и 
подзони на територијата на општина Чашка со 
примена на Методологија за утврдување на 
пазарната вредност на недвижен имот 

 
8.8.8.8. Одлука за измена и дополнување на одлука за 

определување зони и подзони на територијата на 
Општина Чашка со примена на Методологијата 
за утврдување на пазарната вредност  
на недвижен имот 

 
9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 
документација на КП 509 КО Лисиче 

 
10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 509  КО Лисиче 
 
11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 
докуменација на КП 721/2 КО Мелница 

 
12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 721/2  КО Мелница 
 
13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко планска 
докуменација на КП 65/3 КО Степанци 

 
 
14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 65/3  КО Степанци 
 
15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

извршување усогласуваљњ на намената на 
земјиштето на КП 6120/2 Богомила 

 
16.16.16.16. Одлука за извршување усогласување на намена 

на земјиштето на КП 6120/2  КО Богомила 
 
17.17.17.17. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 
 
18.18.18.18. Решение за одобрување на финансиски средства 
 
19.19.19.19. Решение за одобрување на финансиски средства 
 
20.20.20.20. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 
 
21.21.21.21. Решение за одобрување на финансиски средства 
 
22.22.22.22. Решение за одобрување на финансиски средства 
    
 
 
 
    

    

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

 
 

 

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