
 

                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    6666    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIII    

05050505....05050505.201.201.201.2017777    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Квартален извештај за Квартален извештај за Квартален извештај за Квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за 

извештизвештизвештизвештајниот период (кумулативноајниот период (кумулативноајниот период (кумулативноајниот период (кумулативно) за квартал од ) за квартал од ) за квартал од ) за квартал од 

01.01.2017 до 31.03.2017 година01.01.2017 до 31.03.2017 година01.01.2017 до 31.03.2017 година01.01.2017 до 31.03.2017 година    

        

Се објавува,    Квартален извештај за извршување на 

буџетот на Општина Чашка за извештајниот период 

(кумулативно) за квартал од 01.01.2017 до 31.03.2017 

година, што Советот на Општина Чашка ja усвои на 

седницата одржана на 28.04.2017 година. 

 

Бр. 09- 523/1 

03.05.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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Бр. 08- 483/4 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 
донесе : 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно 

мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на 
еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ ““““Петре Петре Петре Петре 

ПопПопПопПоп Арсов Арсов Арсов Арсов””””---- Богомила Богомила Богомила Богомила    
 

Се објавува, Решение за давање на позитивно 
мислење на програмата за изведување на 
еднодневна  наставна  екскурзија на  ООУ “Петре 
Поп Арсов”- Богомила, што Советот на Општина 
Чашка ja усвои на седницата одржана на 28.04.2017 
година. 
    
Бр. 09- 523/22 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
    
    

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и другите 
слободни активности на учениците од основните 
улилишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014, и чл.36 од 
Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ“ бр.05/02), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 28.04.2017 донесе : 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
зззза давање на позитивно мислење  на Програмата а давање на позитивно мислење  на Програмата а давање на позитивно мислење  на Програмата а давање на позитивно мислење  на Програмата 

за изведување на еднодневна наставна екза изведување на еднодневна наставна екза изведување на еднодневна наставна екза изведување на еднодневна наставна екскурзија скурзија скурзија скурзија 
на ООУ “Петре Поп Арсов“ на ООУ “Петре Поп Арсов“ на ООУ “Петре Поп Арсов“ на ООУ “Петре Поп Арсов“ ---- Богомила Богомила Богомила Богомила    

 
член 1член 1член 1член 1    

Се дава позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна наставна екскурзија во 
месец Мај на ООУ “Петре Поп Арсов“ од Богомила.    
 

член 2член 2член 2член 2    
Решението влегува во сила со денот  на објавување 

во Службен гласник на Општина Чашка 
    
    
    

Бр. 08- 483/28 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
    

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно 

мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на мислење на Програмата за изведување на 
еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ еднодневна наставна екскурзија на ООУ ““““Тодор Тодор Тодор Тодор 

ЈаневЈаневЈаневЈанев””””---- Чашка Чашка Чашка Чашка    
    

Се објавува, Решение за давање на позитивно 
мислење на програмата за изведување на 
еднодневна  наставна  екскурзија на  ООУ “Тодор 
Јанев”-Чашка, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
    
Бр. 09- 523/23 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
    
    

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот на 
изведување на ученичките екскурзии и другите 
слободни активности на учениците од основните 
улилишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014, и чл.36 од 
Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ“ бр.05/02), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 28.04.2017 донесе: 
    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
зззза давање на позитивно мислење на Програмата а давање на позитивно мислење на Програмата а давање на позитивно мислење на Програмата а давање на позитивно мислење на Програмата 

за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија 
на ООУ “Тодор Јанев“ од Чашкана ООУ “Тодор Јанев“ од Чашкана ООУ “Тодор Јанев“ од Чашкана ООУ “Тодор Јанев“ од Чашка    

    
член член член член 1111    

Се дава позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна наставна екскурзија во 
месец Мај на ООУ “Тодор Јанев“ од Чашка. 
    

член член член член 2222    
Решението влегува во сила со денот  на објавување 

во Службен гласник на Општина Чашка 
    
Бр. 08- 483/26 
28.04.2017 година 
Чашка 
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СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

    
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно Решение за давање на позитивно 

мислење на Програмата за изведување намислење на Програмата за изведување намислење на Програмата за изведување намислење на Програмата за изведување на    
еднодневна наставна екскурзија на ПОУ еднодневна наставна екскурзија на ПОУ еднодневна наставна екскурзија на ПОУ еднодневна наставна екскурзија на ПОУ ““““Тодор Тодор Тодор Тодор 

ЈаневЈаневЈаневЈанев””””---- с. с. с. с.    МелницаМелницаМелницаМелница    
    

Се објавува,    Решение за давање на позитивно 
мислење на програмата за изведување на 
еднодневна  наставна  екскурзија на  ПОУ “Тодор 
Јанев”-с. Мелница, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/24 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 

Врз основа на член 7 од Правилникот за начинот 
на изведување на ученичките екскурзии и другите 
слободни активности на учениците од основните 
улилишта бр.07-9992/2 од 05.06.2014, и член 36 од 
Законот за Локалната самоуправа (“Службен весник 
на РМ“ бр.05/02), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 28.04.2017 донесе: 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
зззза давање на позитивно мислење на Програма давање на позитивно мислење на Програма давање на позитивно мислење на Програма давање на позитивно мислење на Програмата ата ата ата 

за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија за изведување на еднодневна наставна екскурзија 
нананана    ПОУ  “Тодор Јанев“ од с.МелницаПОУ  “Тодор Јанев“ од с.МелницаПОУ  “Тодор Јанев“ од с.МелницаПОУ  “Тодор Јанев“ од с.Мелница    

 
член член член член 1111    

Се дава позитивно мислење на Програмата за 
изведување на еднодневна наставна екскурзија во 
месец Мај на ПОУ  “Тодор Јанев“ од с. Мелница.    
 

член член член член 2222    
Решението влегува во сила со денот  на објавување 

во Службен гласник на Општина Чашка 
    

Бр. 08- 483/27 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     давање согласност за давање согласност за давање согласност за давање согласност за 

издавање под закуп на недвижен ствар во издавање под закуп на недвижен ствар во издавање под закуп на недвижен ствар во издавање под закуп на недвижен ствар во 
сопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  давање согласност за 

издавање под закуп на недвижен ствар во 
сопственост на Општина Чашка, што Советот на 
Општина Чашка ja усвои на седницата одржана на 
28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/25 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа член 36 став 1 точка 10 и член 50 став 1 
точка 15 од Законот за Локалната Самоуправа 
(,,Службен Весник на РМ,, бр.05/02), член 3 став 2, 
член 36,37,38,39 и 67 од Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и 
стварите во општинска сопственост (,,Службен 
Весник на РМ,, бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16),    
Советот на Општина Чашка на  седницата одржана 
на ден 28.04.2017 година ја донесе следната : 
 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за давање согласност за издавање под закуп на за давање согласност за издавање под закуп на за давање согласност за издавање под закуп на за давање согласност за издавање под закуп на 

недвижна ствар во сопственост на општина Чашканедвижна ствар во сопственост на општина Чашканедвижна ствар во сопственост на општина Чашканедвижна ствар во сопственост на општина Чашка    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Со оваа одлука се дава согласност за издавање под 
закуп на следната  недвижна ствар запишана на 
носителот на правото на сопственост- Општина 
Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на ул. 
,,Илинденска,, бр. 8 Чашка: 
    
1. Недвижна ствар со право на сопственост на 
Општина Чашка  и тоа: 
    
---- Двор со површина од 1.228 м2 што се наоѓа на КП  Двор со површина од 1.228 м2 што се наоѓа на КП  Двор со површина од 1.228 м2 што се наоѓа на КП  Двор со површина од 1.228 м2 што се наоѓа на КП 
626, м.в. “Горно Маало “ , запишана на ИЛ бр.363 за 626, м.в. “Горно Маало “ , запишана на ИЛ бр.363 за 626, м.в. “Горно Маало “ , запишана на ИЛ бр.363 за 626, м.в. “Горно Маало “ , запишана на ИЛ бр.363 за 
КО Лисиче, издаден од АКНКО Лисиче, издаден од АКНКО Лисиче, издаден од АКНКО Лисиче, издаден од АКН---- Одделение за  Одделение за  Одделение за  Одделение за 
катастар на недвижности катастар на недвижности катастар на недвижности катастар на недвижности ---- Велес: Велес: Велес: Велес:    
    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    
Недвижната ствар од член 1  на оваа Одлука се 

издава под закуп на период од 3 (три) години од 
денот на склучувањето на Договорот за закуп. 
Објектот од член 1  може да се користи т.е издаде со 
намена “Чување и складирање на огревно дрво“, а 
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согласно поднесеното барање број  08-493/1 од 
26.04.2017 година. 
    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    
Постапката за издавањето под закуп ќе се 

спроведе по пат на електронско јавно 
наддавање,согласно Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и 
стварите во општинска сопственост (,,Службен 
Весник на РМ,, бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) по 
претходно утврдена почетна месечна цена на 
закупнина за предметните недвижности на оваа 
одлука . 
Почетната месечна цена на закупнина за 
предметната недвижност предмет на електронското 
јавно наддавање ќе изнесува 0.5 % од пазарната 
вредност на недвижната ствар, која ќе ја утврди 
овластен проценител, согласно одредбите од 
Законот за процена (,,Службен Весник на Р.М,, 
бр.115/10,158/11, 185/11, 64/12, 188/14, 104/15, 153/15, 
192/15 и 30/16) и Методологијата за утврдување на 
пазарна вредност донесена од Владата на РМ. 
 

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4    
Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе 

Комисија формирана од страна на Градоначалникот 
на Општина Чашка, согласно Законот за користење и 
располагање со стварите во државна сопственост и 
стварите во општинска сопственост (,,Службен 
Весник на РМ,, бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), 
    

ччччлен 5лен 5лен 5лен 5    
Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила 

со денот на објавување во Службен Гласник на 
Општина Чашка. 
 
Бр. 08- 483/24 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на Решение за одобрување на 

финансиски средства на Мфинансиски средства на Мфинансиски средства на Мфинансиски средства на Мунир Пајазитов од унир Пајазитов од унир Пајазитов од унир Пајазитов од 
с.Горно Јаболчиштес.Горно Јаболчиштес.Горно Јаболчиштес.Горно Јаболчиште    

    
Се објавува,    Решение за одобрување на 

финансиски средства на Мунир Пајазитов од с.Горно 
Јаболчиште, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 

Бр. 09- 523/26 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 од Законот за Локалната 
самоуправа (“Службен весник на РМ“ бр 5/2002), 
Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 
28.04.2017 донесе : 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за одобрување на финансискиза одобрување на финансискиза одобрување на финансискиза одобрување на финансиски средства на средства на средства на средства на     Мунир  Мунир  Мунир  Мунир 

ПајазитовПајазитовПајазитовПајазитов        од с.Горно Јаболчиштеод с.Горно Јаболчиштеод с.Горно Јаболчиштеод с.Горно Јаболчиште    
    
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Мунир Пајазитов од с. 
Г.Јаболчиште за финансиски средства во висина 
од 10.000,оо денари. 

 
2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2016 
година, Програма АО Совет на општина, 
подставка  413110-тековни резерви.  

 
3. Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина 
Чашка 

 
Бр. 08- 483/25 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     давање согласност за давање согласност за давање согласност за давање согласност за 
ллллегализирање на објект на КП бр.1482 КО Изворегализирање на објект на КП бр.1482 КО Изворегализирање на објект на КП бр.1482 КО Изворегализирање на објект на КП бр.1482 КО Извор    

    
Се објавува,    Одлука за  давање согласност за 

легализирање на објект на КП бр. 1482 КО Извор , што 
Советот на Општина Чашка ja усвои на седницата 
одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/20 
03.05.2017 година 
Чашка 

 
 

19



 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа  (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 6 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.23/11, 54/11 ,155 /12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 
199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), советот на 
Општина Чашка на седницата одржана на ден  
28.04.2017  година ја донесе следната: 
 

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

на КП бр.на КП бр.на КП бр.на КП бр.    1482  КО Извор1482  КО Извор1482  КО Извор1482  КО Извор    
  

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Со оваа одлука советот на Општина Чашка дава 

согласност за легализирање на објект изграден на 
КП бр.1482  КО Извор, земјиште сопственост на 
Општина Чашка. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Оваа согласност за легализација се дава согласно 

одредбите од Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти на лицето – барател Ѓоре 
Темелковски со ЕМБГ 1411962480008 со место на 
живеење на ул.Камка Тоцинова бр.55 во Велес во 
постапката која се води по предметот бр. УП1 13-174 
од 24.03.2016 година пред надлежниот орган 
Општина Чашка. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Општина Чашка како сопственик на земјиштето со 

оваа Одлука се согласува т.е не го попречува 
легализирањето на бесправно изградениот објект на 
име Ѓоре Темелковски - барателот во постапката  со 
ЕМБГ 1411962480008 со место на живеење на 
ул.Камка Тоцинова бр.55 во Велес. 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/23 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичкурбанистичкурбанистичкурбанистичко о о о –––– планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП/705,/705,/705,/705,    
КП/ 841 и КП КП/ 841 и КП КП/ 841 и КП КП/ 841 и КП ////858 К858 К858 К858 КО МелницаО МелницаО МелницаО Мелница    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во урбанистичко 
– планска документација на КП /705, КП/ 841 и 
КП/858 КО Мелница, што Советот на Општина Чашка 
ja усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/1 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко за вклопување во идна урбанистичко –––– планска  планска  планска  планска 
документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 705 705 705 705 КП 841 и КП 858КП 841 и КП 858КП 841 и КП 858КП 841 и КП 858     КО  КО  КО  КО 

МелницаМелницаМелницаМелница    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 705 КП 841 и 
КП 858 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 денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
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Бр. 08- 483/5 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска до планска до планска до планска документација на кументација на кументација на кументација на 

КП/КП/КП/КП/673673673673,,,,    КП/КП/КП/КП/675675675675 и КО Мелница и КО Мелница и КО Мелница и КО Мелница    
    

Се објавува,    Одлука за  вклопување во 
урбанистичко – планска документација на КП/673 и 
КП/675 КО Мелница, што Советот на Општина 
Чашка ja усвои на седницата одржана на 28.04.2017 
година. 
 
Бр. 09- 523/3 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 673 673 673 673  и КП  и КП  и КП  и КП 675 675 675 675  КО Мелница КО Мелница КО Мелница КО Мелница    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 673 и КП 675 
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 денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/6 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 86/4  планска документација на КП 86/4  планска документација на КП 86/4  планска документација на КП 86/4 
КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 86/4 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/4 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017 година ја донесе следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 86/4 86/4 86/4 86/4  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
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ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 86/4  КО 
Чашка во идна урбанистичко–планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/7 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
1889188918891889  КО Нежилово  КО Нежилово  КО Нежилово  КО Нежилово    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 1889 
КО Нежилово, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/5 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 

Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 1889 1889 1889 1889  КО Нежилово КО Нежилово КО Нежилово КО Нежилово    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 1889 КО 
Нежилово  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/8 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
147/28147/28147/28147/28 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 147/28 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
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Бр. 09- 523/6 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 147/28 147/28 147/28 147/28  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 147/28  КО 
Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/11 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 828  планска документација на КП 828  планска документација на КП 828  планска документација на КП 828 
КО ПапрадиштеКО ПапрадиштеКО ПапрадиштеКО Папрадиште    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 828 КО 
Папрадиште, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/7 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа  (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ( “Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 828 828 828 828  КО Папрадиште КО Папрадиште КО Папрадиште КО Папрадиште    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 828  КО 
Папрадиште  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/12 
28.04.2017 година 
Чашка 
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СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 1137  планска документација на КП 1137  планска документација на КП 1137  планска документација на КП 1137 
КО ОмораниКО ОмораниКО ОмораниКО Оморани    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 1137 
КО Оморани, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/8 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    
за вклопување во идна урбаниза вклопување во идна урбаниза вклопување во идна урбаниза вклопување во идна урбанистичко стичко стичко стичко –––– планска  планска  планска  планска 

документација надокументација надокументација надокументација на     КП 1137 КП 1137 КП 1137 КП 1137     КО Оморани КО Оморани КО Оморани КО Оморани    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 1137 КО 
Оморани  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/10 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
127/1 КО Чашка127/1 КО Чашка127/1 КО Чашка127/1 КО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 127/1 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/9 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

докумдокумдокумдокументација наентација наентација наентација на     КП  КП  КП  КП 127/1 127/1 127/1 127/1  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 127/1 КО 
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Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/9 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 794  планска документација на КП 794  планска документација на КП 794  планска документација на КП 794 
КО МартолциКО МартолциКО МартолциКО Мартолци    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 794 
КО Мартолци, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/10 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 

162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 794 794 794 794  КО  КО  КО  КО МартолциМартолциМартолциМартолци    
    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 794 КО 
Мартолци  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/16 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
3111/1 КО Владиловци3111/1 КО Владиловци3111/1 КО Владиловци3111/1 КО Владиловци    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 3111/1 
КО Владиловци, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/11 
03.05.2017 година 
Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 3111/1 3111/1 3111/1 3111/1  КО Владило КО Владило КО Владило КО Владиловцивцивцивци    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 3111/1 КО 
Владиловци  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/15 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
638/2 КО Мокрени638/2 КО Мокрени638/2 КО Мокрени638/2 КО Мокрени    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 638/2 
КО Мокрени, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/12 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти ( “Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 638/2 638/2 638/2 638/2  КО Мокрени КО Мокрени КО Мокрени КО Мокрени    
 

ччччлен лен лен лен 1111    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 638/2 КО 
Мокрени  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/14 
28.04.2017 година 
Чашка 
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СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
1878 КО Нежилово1878 КО Нежилово1878 КО Нежилово1878 КО Нежилово    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 1878 
КО Нежилово, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/13 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 1878 1878 1878 1878  КО Нежилово КО Нежилово КО Нежилово КО Нежилово    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 1878 КО 
Нежилово  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/13 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
364/11 КО Чашка364/11 КО Чашка364/11 КО Чашка364/11 КО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 364/11 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/14 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 364/11 364/11 364/11 364/11  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 364/11  КО 
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Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/22 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
164/24 КО Чашка164/24 КО Чашка164/24 КО Чашка164/24 КО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 164/24 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/15 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 

162/12 ), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 164/24 164/24 164/24 164/24  КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 164/24  КО 
Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/21 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    ООООдлука за длука за длука за длука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 951  планска документација на КП 951  планска документација на КП 951  планска документација на КП 951 
КО ПапрадиштеКО ПапрадиштеКО ПапрадиштеКО Папрадиште    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 951 КО 
Папрадиште, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/16 
03.05.2017 година 
Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 951 951 951 951  КО Папрадиште КО Папрадиште КО Папрадиште КО Папрадиште    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 951 КО 
Папрадиште  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/20 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука зОдлука зОдлука зОдлука за а а а     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
147/6 КО Чашка147/6 КО Чашка147/6 КО Чашка147/6 КО Чашка    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 147/6 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/17 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11 ,155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

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

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 147/6 КО 
Чашка  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/19 
28.04.2017 година 
Чашка 
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СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанисурбанисурбанисурбанистичко тичко тичко тичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 
3074 КО Оморани3074 КО Оморани3074 КО Оморани3074 КО Оморани    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 3074 
КО Оморани, што Советот на Општина Чашка ja 
усвои на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/18 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11, 155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11, 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден  28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 3074 3074 3074 3074  КО Оморани КО Оморани КО Оморани КО Оморани    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП 3074 КО 
Оморани  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 

планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11, 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/18 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за     вклопување во вклопување во вклопување во вклопување во 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска докум планска докум планска докум планска документација на КП 43 ентација на КП 43 ентација на КП 43 ентација на КП 43 
КО КапиновоКО КапиновоКО КапиновоКО Капиново    

    
Се објавува,    Одлука за  вклопување во 

урбанистичко – планска документација на КП 43 КО 
Капиново, што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/19 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 
бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти (“Службен весник на 
РМ” бр.24/11, 54/11,  155 /12)  и член 2 став 1 алинеа 5 од 
Правилникот за стандарди за вклопување на 
бесправни објекти во урбанистичко планска -  
документација (“Службен весник на РМ” бр.56/11 , 
162/12), советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на ден   28.04.2017  година ја донесе 
следната: 
 

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

документација надокументација надокументација надокументација на     КП  КП  КП  КП 43434343 КО Капиново КО Капиново КО Капиново КО Капиново    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување на беспправен објект на КП  43 КО 
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Капиново  во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

член 2член 2член 2член 2    
Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 
 

член 3член 3член 3член 3    
Одлуката се носи во согласност со член 2 , став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 
вклопување на бесправни објекти во урбанистичко – 
планска документација (“Службен весник на РМ” 
бр.56/11 , 162/12) 
 

член 4член 4член 4член 4    
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето  во “Службениот гласник на Општина 
Чашка”. 
 
Бр. 08- 483/17 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 

 
 

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

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за објавувањеза објавувањеза објавувањеза објавување    нананана    Решение за симнување на точка Решение за симнување на точка Решение за симнување на точка Решение за симнување на точка 

од дневен редод дневен редод дневен редод дневен ред    
    

Се објавува,    Решение за симнување на точка од 
дневен ред , што Советот на Општина Чашка ja усвои 
на седницата одржана на 28.04.2017 година. 
 
Бр. 09- 523/21 
03.05.2017 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 
Локалната самоуправа ( “Службен весник на Р.М” 
бр.5/02), Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на 28.04.2017 година донесе : 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за симнување на точка од дневен редза симнување на точка од дневен редза симнување на точка од дневен редза симнување на точка од дневен ред    

 
    
    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Се симнува точка од дневен ред Одлука за 

вклопување во урбанистичко – планска 
документација на КП 124 и КП 639 за   КО 
Г.Јаболчиште. 
 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 
Чашка. 
 
Бр. 08- 483/29 
28.04.2017 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 
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