
 1 

                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашкана Општина Чашка    

Излегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потребаИзлегува по потреба    

Број Број Број Број 7777    

 година  година  година  година XIXXIXXIXXIX    

02020202....00006666.201.201.201.2015555 година година година година    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за измена и дополнувањеа објавување на Одлука за измена и дополнувањеа објавување на Одлука за измена и дополнувањеа објавување на Одлука за измена и дополнување    

на Одлука за извршување усогласување на на Одлука за извршување усогласување на на Одлука за извршување усогласување на на Одлука за извршување усогласување на 

намената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомиланамената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомиланамената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомиланамената на земјиштето на КП бр.6120/2 Богомила    

    

Се објавува Одлука    за измена и дополнување на 

Одлука за извршување усогласување на намената на 

земјиштето на КП бр.6120/2 Богомила, што Советот 

на општина Чашка ја усвои на седницата на 

26.05.2015. 

 

Бр. 09- 821/1 

02.06.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на чл.36 ст.1 т.15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен Весник на РМ,, бр.05/02), чл.10 

ст.4 од Законот за постапување со бесправно 

изградени објекти (,,Службен Весник на РМ,, бр.23/11, 

54/11, 155/12, 72/13, 44/14 и 115/14) и чл.2, ст.1, ал.5 од 

Правилникот за стандарди и вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

документација (,,Службен Весник на РМ,, бр.56/11, 

162/12, Советот на Општина Чашка на 31-та седница 

одржана на ден 26.05.2015 година,  

  

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за измена и дополнување за измена и дополнување за измена и дополнување за измена и дополнување на Одлука за на Одлука за на Одлука за на Одлука за 

извршување усогласување на намената на извршување усогласување на намената на извршување усогласување на намената на извршување усогласување на намената на 

земјиштето  на КП бр.6120/2 Ко Богомилаземјиштето  на КП бр.6120/2 Ко Богомилаземјиштето  на КП бр.6120/2 Ко Богомилаземјиштето  на КП бр.6120/2 Ко Богомила    

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа Одлука за изменување и дополнување се 

менува Одлука за извршување усогласување на 

намената на земјиштето  на КП бр.6120/2 КО 

Богомила бр.08-596/10 од 28.04.2015 година донесена 

од Советот на Општина Чашка. 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Во чл.1 ст.1 од одлуката зборовите и бројот 

,,Генералниот урбанистички план за Чашка,, и ,, 

бр.07-437/13 од 17.03.2006 се менусе менусе менусе менуваат со зборовите ваат со зборовите ваат со зборовите ваат со зборовите 

и бри бри бри броевите ,,оевите ,,оевите ,,оевите ,,Општ акт за село Богомила,, Општ акт за село Богомила,, Општ акт за село Богомила,, Општ акт за село Богомила,, и ,,0,,0,,0,,0701701701701----

70/12 од 22.01.2008 година,, 70/12 од 22.01.2008 година,, 70/12 од 22.01.2008 година,, 70/12 од 22.01.2008 година,,  

    

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Во чл.1 ст.2 од одлуката зборовите ,,Генералниот 

урбанистички план за Чашка,, се менуваат со се менуваат со се менуваат со се менуваат со 

зборовите ,,Општ акт за село Богомила,, зборовите ,,Општ акт за село Богомила,, зборовите ,,Општ акт за село Богомила,, зборовите ,,Општ акт за село Богомила,,     

    

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4    

Изменувањето и дополнувањето на оваа Одлука е 

направено со цел да биде исправена техничка 

грешка во изработката на Одлука за извршување 

усогласување на намената на земјиштето  на КП 

бр.6120/2 КО Богомила бр.08-596/10 од 28.04.2015 

година. 

    

ччччлен 5лен 5лен 5лен 5    

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во ,,Службениот 

Гласник на Општина Чашка,,. 

 

Бр. 08 – 743/3 

26.05.2015 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 а објавување на Заклучок а објавување на Заклучок а објавување на Заклучок за усвојување на за усвојување на за усвојување на за усвојување на 

информација за текот на активности во врска со информација за текот на активности во врска со информација за текот на активности во врска со информација за текот на активности во врска со 

подобрување на водоснабдувањето на село Горно подобрување на водоснабдувањето на село Горно подобрување на водоснабдувањето на село Горно подобрување на водоснабдувањето на село Горно 

ЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиштеЈаболчиште----општина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашка 
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Се објавува Заклучок за усвојување на 

информација за текот на активности во врска со 

подобрување на водоснабдувањето на село Горно 

Јаболчиште-општина Чашка, што Советот на 

општина Чашка го усвои на седницата на 26.05.2015. 

 

Бр. 09- 821/2 

02.06.2015 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

     Врз основа на член 22  став 1 точка 1 од Законот 

за локална самоуправа Службен весник на РМ бр 

5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на 

26.05.2015,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на информација за текот на а усвојување на информација за текот на а усвојување на информација за текот на а усвојување на информација за текот на 

активности во врска со подобрување на активности во врска со подобрување на активности во врска со подобрување на активности во врска со подобрување на 

водоснабдувањето на село Горно Јаболчиштеводоснабдувањето на село Горно Јаболчиштеводоснабдувањето на село Горно Јаболчиштеводоснабдувањето на село Горно Јаболчиште----

општина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашкаопштина Чашка    

                                    

1. Советот на општина Чашка ја  усвои 

Информацијата    за текот на активности во врска 

со подобрување на водоснабдувањето на село 

Горно Јаболчиште-општина Чашка. 

 

2. Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Сл.гласник на општина 

Чашка. 

 

Бр. 08 – 743/4 

26.05.2015 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Рамадан Амзов с.р. 
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Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за измена и 

дополнување на Одлука за извршување 

усогласување на намената на земјиштето на КП 

бр.6120/2 Богомила 

 

2.2.2.2. Одлука за измена и дополнување на Одлука за 

извршување усогласување на намената на 

земјиштето  на КП бр.6120/2 Ко Богомила 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на информација за текот на 

активности во врска со подобрување на 

водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-

општина Чашка 

 

4.4.4.4. Заклучок за усвојување на информација за текот 

на активности во врска со подобрување на 

водоснабдувањето на село Горно Јаболчиште-

општина Чашка 

    

 

 

 

    

    

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

 
 

 

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

 

 


