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                        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 8888    

 година  година  година  година XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    

04040404....00009999.201.201.201.2014444 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 а објавување на а објавување на а објавување на         Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за  утврдување на  утврдување на  утврдување на  утврдување на 

потребата од изработка напотребата од изработка напотребата од изработка напотребата од изработка на    

Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација 

(ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија телефонија телефонија телефонија VLSVLSVLSVLS  9097 Чеплес, н  9097 Чеплес, н  9097 Чеплес, н  9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО а дел од КП 9/2 КО а дел од КП 9/2 КО а дел од КП 9/2 КО 

Папрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина Чашка    

    

Се објавува    Одлука за утврдување на потребата од 

изработка на Локална урбанистичка планска 

документација (ЛУПД) за изградба на базна станица 

за мобилна телефонија VLS 9097 Чеплес, на дел од 

КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка, што 

Советот на општина Чашка ја  усвои на седницата на 

26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/49 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 62 од Законот за локална 

самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), а во 

согласност со член 50-а од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 

бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 

163/13 и 42/14) Советот на Општина Чашка, на 

седницата одржана на ден 26.08.2014 година ја 

донесе следната: 

 

О Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К АО Д Л У К А    

за утврдување на потребата од изработка наза утврдување на потребата од изработка наза утврдување на потребата од изработка наза утврдување на потребата од изработка на    

Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација Локална урбанистичка планска документација 

(ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна (ЛУПД) за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија телефонија телефонија телефонија VLSVLSVLSVLS  9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО   9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО   9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО   9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО 

Папрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина ЧашкаПапрадиште, Општина Чашка    

 

 

    

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа одлука се утврдува потребата од изработка 

на Локална урбанистичка планска документација 

(ЛУПД) на територијата на Општина Чашка, за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија 

VLSVLSVLSVLS  9097 Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, 

Општина Чашка, согласно барањето на инвеститорот 

ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ од Скопје (бр.12-1142/1 од 

18.08.2014 година). 

    

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Со ЛУПД ќе се врши уредување и користење на 

просторот со определување на градежна парцела вон 

плански опфат за градби од втора категорија, со 

предвидена површина за градба на базна станица за 

мобилна телефонија, согласно предлог Планската 

програма со тех.бр.233/14 од јули 2014, изработена од 

БИЛД ДООЕЛ од  Скопје. Површината на планскиот 

опфат изнесува 36 м2. 

    

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Оваа одлуката за утврдување на потребата од 

изработка на ЛУПД за изградба на на базна станица 

за мобилна телефонија VLSVLSVLSVLS  9097 Чеплес, на дел од 

КП 9/2 КО Папрадиште е во согласност со точка 2, 

подточка 3 од Програмата за изработка на 

урбанистички планови во Општина Чашка за 2014 

година, усвоена од страна на Советот на Општина 

Чашка под бр.07-1811/19 од 15.11.2013. 

    

членчленчленчлен 4 4 4 4    

По утврдувањето на потребата од изработка на 

ЛУПД и спроведување на сите законски предвидени 

процедури, истата треба со решение да биде 

одобрена од Градоначалникот, по предлог на 

Комисија формирана согласно чл.17 од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (“Службен 

весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 

53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). 

    

членчленчленчлен 5 5 5 5    

Сите финансиски трошоци за изработка на оваа 

ЛУПД ќе бидат на товар на барателот. 
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членчленчленчлен 6 6 6 6    

Одлуката влегува во сила со нејзиното донесување, 

а ќе биде  објавена во Службениот гласник на 

Општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/50 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на         Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за ослободувослободувослободувослободување од ање од ање од ање од 

плаќање на надомесок  за уредуплаќање на надомесок  за уредуплаќање на надомесок  за уредуплаќање на надомесок  за уредување на градежно вање на градежно вање на градежно вање на градежно 

земјиштеземјиштеземјиштеземјиште    

    

Се објавува    Одлука за ослободување од плаќање на 

надоместок  за уредување на градежно земјиште, 

што Советот на општина Чашка ја  усвои на 

седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/37 

26.08.2014 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, а во согласност со Правилник за степенот 

на уредување на градежно земјиште со објекти на 

комуналната инфраструктура и начинот на 

уредување на висината на трошоците за 

уредувањето во зависност од степенот на уреденоста 

Службен весник на РМ бр.96/13, Советот на општина 

Чашка, на седницата на 26.08.2014 година донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза ослободување од плаќање на надомесок  за а ослободување од плаќање на надомесок  за а ослободување од плаќање на надомесок  за а ослободување од плаќање на надомесок  за 

уредување на груредување на груредување на груредување на градежно земјиште на територијата адежно земјиште на територијата адежно земјиште на територијата адежно земјиште на територијата 

на општина Чашкана општина Чашкана општина Чашкана општина Чашка    

 

членчленчленчлен 1 1 1 1    

Со оваа Одлука се ослободуваат од плаќање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште, 

идни градители кои ќе градат објекти од комунална 

инфраструктура на територијата на општина Чашка. 

 

    

членчленчленчлен 2 2 2 2    

      Објекти од комуналната структура кои ќе се 

градат,а кои ќе бидат ослободени од плаќање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште,се 

линиски инфраструкурни објеки и тоа: 

 

    -Локални патишта и улици,магистрални 

улици,собирни улици, водоводи, канализации, 

железнички пруги, гасоводи, топловоди, далноводи 

со напонско ниво од и над 35 КВ како и за брани со 

акумулации, термоцентрали, езерски и речни 

пристаниша. 

   За овие инфраструктурни објекти не се 

утврдуваат трошоци за уредување на градежно 

земјиште. 

                    

членчленчленчлен 3 3 3 3    

 Одлуката влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник на 

општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/38 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на         ЗаклучокЗаклучокЗаклучокЗаклучок        зззза усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на 

Елаборат за проценка нЕлаборат за проценка нЕлаборат за проценка нЕлаборат за проценка на штета од елементарни а штета од елементарни а штета од елементарни а штета од елементарни 

непогоди (силен ветер)непогоди (силен ветер)непогоди (силен ветер)непогоди (силен ветер)    што ја зафати територијата што ја зафати територијата што ја зафати територијата што ја зафати територијата 

на општина Чашка на ден 25.06.2014 годинана општина Чашка на ден 25.06.2014 годинана општина Чашка на ден 25.06.2014 годинана општина Чашка на ден 25.06.2014 година    

    

Се објавува Заклучок  за усвојување на Елаборат за 

проценка на штета од елементарни непогоди (силен 

ветер) што ја зафати територијата на општина Чашка 

на ден 25.06.2014 година, што Советот на општина 

Чашка го  усвои на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/40 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 2  од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 

на 26.08.2014 година донесе: 
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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на Елаборат за проценка на штета Елаборат за проценка на штета Елаборат за проценка на штета Елаборат за проценка на штета 

од елементарни непогоди (силен ветер)што ја од елементарни непогоди (силен ветер)што ја од елементарни непогоди (силен ветер)што ја од елементарни непогоди (силен ветер)што ја 

зафати територијата на општина Чашка на ден зафати територијата на општина Чашка на ден зафати територијата на општина Чашка на ден зафати територијата на општина Чашка на ден 

22225.06.2014 година5.06.2014 година5.06.2014 година5.06.2014 година    

    

1. Советот на општина Чашка  усвои Елаборат за 

проценка на штета од елементарни непогоди 

(силен ветер)што ја зафати територијата на 

општина Чашка на ден 25.06.2014 година  

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник 

на општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/41 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за управување со локален а објавување на Одлука за управување со локален а објавување на Одлука за управување со локален а објавување на Одлука за управување со локален 

водоснабдителен систем во с.Лисиче водоснабдителен систем во с.Лисиче водоснабдителен систем во с.Лисиче водоснабдителен систем во с.Лисиче ––––опшопшопшопшттттина ина ина ина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    

Се објавува Одлука за управување со локален 

водоснабдителен систем во с.Лисиче –општина 

Чашка, што Советот на општина Чашка ја  усвои на 

седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/45 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на чл.36 ст.1 т.8 од Законот за локална 

самоуправа (,,Службен Весник на РМ,, бр.05/02), чл.19 

од Законот за Јавните претпријатија (Службен 

Весник на РМ бр.38/96, 22/07 и 83/09), чл.9, 12 и 14 од 

Законот за комунални дејности (,,Службен Весник на 

РМ,, бр.95/12, 163/13 и 42/14), чл.32  од Законот за 

снабдување со вода за пиење и одведување на 

урбани отпадни води (,,Службен Весник на РМ,, 

бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11 и 163/13) Советот на 

Општина Чашка ја донесе следната: 

   

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за управување со локален водоснабдителен и за управување со локален водоснабдителен и за управување со локален водоснабдителен и за управување со локален водоснабдителен и 

канализационен систем во с.Лисиче канализационен систем во с.Лисиче канализационен систем во с.Лисиче канализационен систем во с.Лисиче ---- Општина  Општина  Општина  Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

членчленчленчлен 1 1 1 1    

Со оваа Одлука изградениот локален 

водоснабдителен систем и канализациониот систем 

кој ќе биде изграден согласно Договорот за 

финансисрање СЕПАРИС бр.2008-0446 склучен 

помеѓу Р.Македонија и Европска инвестициона 

банка Проект ,,Водоснабдување и одведување на 

отпадни води,, се отстапуваат на управување на 

Јавното Претпријатие за комунални дејности 

,,Тополка,, Чашка од Населба Чашка. 

    

членчленчленчлен 2 2 2 2    

Предмет на управување на изградениот локален 

водоснабдителен систем е проектната и изведбената 

техничка документација, атестна и договорна 

документација, сите физички изведени позиции на 

водоводот, како и правно-финансиската 

документација со која евентуално располага МЗ 

Лисиче, а на канализациониот систем кој ќе биде 

изграден целокупната проектната и изведбената 

техничка документација, атестна документација, 

сите физички изведени позиции на 

канализациониот систем, како и правно-

финансиската документација од канализациониот 

систем кој што ќе биде изграден. 

    

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Пописот на сите основни и помошни објекти и 

целокупната документација на локалниот 

водоснабдителен и канализационен систем ќе го 

спроведе посебна пописна комисија назначена со 

Решение од страна на Директорот на ЈПКД ,,Тополка,, 

Чашка. 

    

членчленчленчлен 4 4 4 4    

ЈПКД ,,Тополка,, од Населба Чашка преку јавен 

оглас ќе назначи лице-а кои ќе ги вршат работите за 

одржувањето на водоснабдителниот и 

канализациониот систем во с.Лисиче - Општина 

Чашка. 

    

членчленчленчлен 5 5 5 5    

Меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на 

услугите (ЈПКД ,,Тополка,, од населба Чашка) и 

корисниците на услугите (жителите на с.Лисиче), ќе 

бидат регулирани со посебни договори склучени 

меѓу нив.    

    

членчленчленчлен 6 6 6 6    

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот 

на објавувањето во Службен гласник на Општина 

Чашка. 
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Бр. 07 – 1017/44 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Заа објавување на Заа објавување на Заа објавување на Заклучок за усвојување на клучок за усвојување на клучок за усвојување на клучок за усвојување на 

Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ ““““Тодор Тодор Тодор Тодор 

ЈаневЈаневЈаневЈанев””””----Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014    

    

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за 

учебната 2013/2014, што Советот на општина Чашка 

го  усвои на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/51 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8  од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 

на 26.08.2014 година донесе: 

                                             

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  

ООУ ООУ ООУ ООУ ““““Тодор ЈаневТодор ЈаневТодор ЈаневТодор Јанев””””----Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014    

    

1. Советот на општина Чашка  усвои Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Тодор Јанев”-Чашка 

за учебната 2013/2014 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник 

на општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/52 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на 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 

Годишен извештај за раГодишен извештај за раГодишен извештај за раГодишен извештај за работа на  ООУ бота на  ООУ бота на  ООУ бота на  ООУ ““““Петре Поп Петре Поп Петре Поп Петре Поп 

АрсовАрсовАрсовАрсов””””----Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014    

    

Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка 

за учебната 2013/2014, што Советот на општина 

Чашка го  усвои на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/53 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8  од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 

на 26.08.2014 година донесе: 

                                             

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на а усвојување на а усвојување на а усвојување на Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  

ООУ ООУ ООУ ООУ ““““Петре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп Арсов””””----Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014    

    

1. Советот на општина Чашка  усвои Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Петре Поп Арсов”-

Чашка за учебната 2013/2014 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник 

на општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/54 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на 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 

Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ Годишен извештај за работа на  ООУ ““““ЛиријаЛиријаЛиријаЛирија””””----

Чашка за Чашка за Чашка за Чашка за учебна 2013/2014учебна 2013/2014учебна 2013/2014учебна 2013/2014    
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Се објавува Заклучок за усвојување на Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Лирија”-Чашка за 

учебната 2013/2014, што Советот на општина Чашка 

го  усвои на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/55 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8  од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата 

на 26.08.2014 година донесе: 

                                             

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

ззззаааа усвојување на  усвојување на  усвојување на  усвојување на Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  Годишен извештај за работа на  

ООУ ООУ ООУ ООУ ““““ЛиријаЛиријаЛиријаЛирија””””----Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014Чашка за учебна 2013/2014    

    

1. Советот на општина Чашка  усвои Годишен 

извештај за работа на  ООУ “Лирија”-Чашка за 

учебната 2013/2014 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се  објави во Службен гласник 

на општина Чашка. 

 

Бр. 07 – 1017/56 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 60/3   планска документација на КП 60/3   планска документација на КП 60/3   планска документација на КП 60/3   

КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 60/3  

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/57 

26.08.2014 година 

Чашка 

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 66660/3 0/3 0/3 0/3  КО КО КО КО  Чашка  Чашка  Чашка  Чашка    

 

членчленчленчлен 1 1 1 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 60/3  КО Чашка. 

 

членчленчленчлен 2 2 2 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

членчленчленчлен 4 4 4 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 1017/58 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––    планска документација на КП 164 планска документација на КП 164 планска документација на КП 164 планска документација на КП 164 

и 165   КО Чашкаи 165   КО Чашкаи 165   КО Чашкаи 165   КО Чашка    
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Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 164 и 

165 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/59 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документдокументдокументдокументација на КП ација на КП ација на КП ација на КП 164 и 165 164 и 165 164 и 165 164 и 165  КО КО КО КО  Чашка  Чашка  Чашка  Чашка    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 164 и 165  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07 – 1017/60 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко ––––планска документација на КП 40/2   планска документација на КП 40/2   планска документација на КП 40/2   планска документација на КП 40/2   

КО КО КО КО KKKKапиновоапиновоапиновоапиново    

    

Се објавува,    Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко –планска документација на КП 40/2 

КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/61 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

бесправно изградени објекти (“Службен весник на 

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

Правилникот за стандарди за вклопување на 

бесправни објекти во урбанистичко планска 

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

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

одржана на ден 26.08.2014 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во иза вклопување во иза вклопување во иза вклопување во идна урбанистичко дна урбанистичко дна урбанистичко дна урбанистичко ––––    планска планска планска планска 

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 40/2 40/2 40/2 40/2  КО КО КО КО Капиново Капиново Капиново Капиново    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на  КП 40/2  КО Капиново. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 
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Бр. 07 – 1017/62 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЗАКЛУЧЧЧЧОКОКОКОК    

ззззаааа    објавувањеобјавувањеобјавувањеобјавување    нананана    ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    за давање согласност и за давање согласност и за давање согласност и за давање согласност и 

овластување за потпишување на Договор/и за овластување за потпишување на Договор/и за овластување за потпишување на Договор/и за овластување за потпишување на Договор/и за 

грант,согласно Договор за финангрант,согласно Договор за финангрант,согласно Договор за финангрант,согласно Договор за финансирање сирање сирање сирање 

СЕПАРИС број 2008СЕПАРИС број 2008СЕПАРИС број 2008СЕПАРИС број 2008----0446 помеѓу0446 помеѓу0446 помеѓу0446 помеѓу    

Република Македонија и Европска инвестициона Република Македонија и Европска инвестициона Република Македонија и Европска инвестициона Република Македонија и Европска инвестициона 

банка забанка забанка забанка за    

Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со     

Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договобанка по Договобанка по Договобанка по Договорот за заем по Проектот рот за заем по Проектот рот за заем по Проектот рот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одведување отпадни води” „Водоснабдување и одведување отпадни води” „Водоснабдување и одведување отпадни води” „Водоснабдување и одведување отпадни води” 

(“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број 

83/1083/1083/1083/10) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” 

(“Службен ве(“Службен ве(“Службен ве(“Службен весник на Република Македонија” број сник на Република Македонија” број сник на Република Македонија” број сник на Република Македонија” број 

154/2010), меѓу Општина 154/2010), меѓу Општина 154/2010), меѓу Општина 154/2010), меѓу Општина ЧЧЧЧаааашшшшкакакака     и Министерство  и Министерство  и Министерство  и Министерство 

за транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонија    

    

Се објавува,    Одлука за давање согласност и 

овластување за потпишување на Договор/и за 

грант,согласно Договор за финансирање СЕПАРИС 

број 2008-0446 помеѓу  

Република Македонија и Европска инвестициона 

банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води” во врска со  

Законот за задолжување на Република Македонија 

со заем кај Европската инвестициона банка по 

Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и 

одведување отпадни води” (“Службен весник на 

Република Македонија” број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за заем 

по проектот „Водоснабдување и одведување на 

отпадни води” (“Службен весник на Република 

Македонија” број 154/2010), меѓу Општина Чашка  и 

Министерство за транспорт и врски на Република 

Македонија,што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/45 

26.08.2014 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 

став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4  од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 

05/02), член 14 од Статутот на Општина Чашка 

(Службен гласник на општина Чашка број 08/07), 

Советот на Општина Чашка на својата дваесета 

седница одржана на ден 26.08.2014 година, донесе  

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и за грант,потпишување на Договор/и за грант,потпишување на Договор/и за грант,потпишување на Договор/и за грант,    

согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 

2008200820082008----0446 помеѓу0446 помеѓу0446 помеѓу0446 помеѓу    

РепубликаРепубликаРепубликаРепублика Македонија и Европска инвестициона  Македонија и Европска инвестициона  Македонија и Европска инвестициона  Македонија и Европска инвестициона 

банка забанка забанка забанка за    

Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со отпадни води” во врска со     

Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона Македонија со заем кај Европската инвестициона 

банка по Договорот за заем по Проектот банка по Договорот за заем по Проектот банка по Договорот за заем по Проектот банка по Договорот за заем по Проектот 

„Водоснабдување и одве„Водоснабдување и одве„Водоснабдување и одве„Водоснабдување и одведување отпадни води” дување отпадни води” дување отпадни води” дување отпадни води” 

(“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број 

83/1083/1083/1083/10) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства ) и Одлуката за распределба на средства 

согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” „Водоснабдување и одведување на отпадни води” 

(“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број (“Службен весник на Република Македонија” број 

154/2010), 154/2010), 154/2010), 154/2010), меѓу Општина меѓу Општина меѓу Општина меѓу Општина ЧЧЧЧаааашшшшкакакака     и Министерство  и Министерство  и Министерство  и Министерство 

за транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонијаза транспорт и врски на Република Македонија 

  

членчленчленчлен 1 1 1 1    

Со оваа Одлука се дава согласност и овластување 

на Грдоначалникот на општина Чашка  да го 

потпишување на Договор/и за грант, кој ќе се склучи 

согласно Договорот за финансирање СЕПАРИС број 

2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води” во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води” (“Службен весник на Република 

Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба 

на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води” 

(“Службен весник на Република Македонија” број 

154/2010), меѓу Општина Чашка  и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија.  

 

членчленчленчлен 2 2 2 2    

Се задолжува и овластува Градоначалникот на 

општина Чашка, да го потпише Договорот/ите за 

грант, кој ќе се склучи согласно Договор за 

финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска инвестициона 
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банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на 

отпадни води” во врска со Законот за задолжување 

на Република Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни 

води” (“Службен весник на Република Македонија” 

број 83/10) меѓу Општина Чашка  и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија. 

 

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Чашка“. 

 

Бр. 07 – 1017/46 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука  а објавување на Одлука  а објавување на Одлука  а објавување на Одлука  за давање согласност и за давање согласност и за давање согласност и за давање согласност и 

овластување  заовластување  заовластување  заовластување  за    измирувањеизмирувањеизмирувањеизмирување    односноодносноодносноодносно    

пренасочување на средства од буџетската сметка пренасочување на средства од буџетската сметка пренасочување на средства од буџетската сметка пренасочување на средства од буџетската сметка 

на Општина на Општина на Општина на Општина ЧЧЧЧаааашшшшкакакака    

 

Се објавува,    Одлука  за давање согласност и 

овластување  за измирување односно пренасочување 

на средства од буџетската сметка на Општина 

Чашка,што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/47 

26.08.2014 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член, член 36 

став 1 точка 15 и член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 

05/02), член 16од Статутот на Општина Чашка 

(Службен гласник на општина Чашка„ број 08/07), а 

во врска со одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот 

за јавен долг („Службен весник на РМ” бр.62/05, 88/08 

и 35/11), Советот на Општина Чашка,на својата 

дваесетта седница, одржана на ден 26.08.2014 година, 

донесе: 

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за даза даза даза давање согласност и овластување  завање согласност и овластување  завање согласност и овластување  завање согласност и овластување  за    

измирување односноизмирување односноизмирување односноизмирување односно пренасочување на средства  пренасочување на средства  пренасочување на средства  пренасочување на средства 

од буџетската сметка на Општина од буџетската сметка на Општина од буџетската сметка на Општина од буџетската сметка на Општина ЧЧЧЧаааашшшшкакакака 

 

членчленчленчлен 1 1 1 1    

Во случај на непочитување на договорените услуги, 

со оваа одлука се дава согласност и овластување на 

Градоначалникот на општина Чашка  за измирување 

на средства од буџетската сметка на Општина 

Чашка, во износ на искористените средства од 

Договорот/ите за грант, кои ќе се склучат согласно 

Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 

помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и 

одведување на отпадни води” во врска со Законот за 

задолжување на Република Македонија со заем кај 

Европската инвестициона банка по Договорот за 

заем по Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води” (“Службен весник на Република 

Македонија” број 83/10) и Одлуката за распределба 

на средства согласно договорот за заем по проектот 

„Водоснабдување и одведување на отпадни води” 

(“Службен весник на Република Македонија” број 

154/2010), помеѓу Општина Чашка  и Министерство за 

транспорт и врски на Република Македонија. 

 

членчленчленчлен 2 2 2 2    

Се овластува Градоначалникот на Општина Чашка  

да изврши измирување на средствата од буџетската 

сметка на општината, во износ на искористените 

средства од Договорот/ите за грант односно 

наплатата на средства да ја извршува Министерство 

за финансии на Република Македонија, со 

насочување на средства од буџетската сметка на 

општината-крајниот корисник и/или со задршка на 

дел од дотациите кои треба да се распределат на 

Општина Чашка  до износот потребен за наплата на 

побарувањето, согласно одредбите од Законот за 

јавен долг („Службен весник на РМ” бр.62/05, 88/08 и 

35/11). 

 

членчленчленчлен 3 3 3 3    

Оваа Одлука стапува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Чашка  “. 

 

Бр. 07 – 1017/48 

26.08.2014 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 
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бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

ззззаааа објавување на Решение за одобрување на  објавување на Решение за одобрување на  објавување на Решение за одобрување на  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 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1017/38 

26.08.2014 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 

26.08.2014 донесе: 

 

РРРРЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕ    

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

    

1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Михајловски Ване од Велес, 

за финансиски средства во висина од 20.000,оо 

денари, за лекување, операција.  

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 

2014година, 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. 07 – 1017/37 

26.08.2014 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 26.08.2014 година, 

Градоначалникот на општина Чашка, донесе 

 

 

 

РРРРЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕ    

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 

Михајловски Ване од Велес, за финансиски 

средства во висина од 20.000,оо денари, за 

лекување-операција.  

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 2014 

година, 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. 08- 1017/36 

26.08.2014 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: 

 

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 26.08.2014. 

 

Бр. 08- 1166/5 

26.08.2014 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 

26.08.2014 донесе: 

 

РРРРЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средства    
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1. Со ова Решение Советот на општина Чашка го 

одобри барањето на Здружение СЛОВО од Велес, 

за финансиски средства во висина од 40.000,оо 

денари,за промоција на филмот -Пресвета 

Богородице спаси не-. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 

2014година, 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. 07 – 1166/3 

26.08.2014 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 26.08.2014 година, 

Градоначалникот на општина Чашка, донесе: 

 

РРРРЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕ    

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 

Здружение СЛОВО од Велес во висина од 

40.000,оо денари,за промоција на филмот -

Пресвета Богородице спаси не-. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на општина Чашка за 

2014година, 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. 08- 1166/4 

26.08.2014 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   Одлука за  

утврдување на потребата од изработка на 

Локална урбанистичка планска документација 

(ЛУПД) за изградба на базна станица за 

мобилна телефонија VLS  9097 Чеплес, на дел 

од КП 9/2 КО Папрадиште, Општина Чашка 

 

2.2.2.2. Одлука за утврдување на потребата од 

изработка на Локална урбанистичка планска 

документација (ЛУПД) за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија VLS  9097 

Чеплес, на дел од КП 9/2 КО Папрадиште, 

Општина Чашка 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на   Одлука за 

ослободување од плаќање на надомесок  за 

уредување на градежно земјиште 

 

4.4.4.4. Одлука за ослободување од плаќање на 

надомесок  за уредување на градежно 

земјиште на територијата на општина Чашка 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на   Заклучок  за 

усвојување на Елаборат за проценка на штета 

од елементарни непогоди (силен ветер) што ја 

зафати територијата на општина Чашка на ден 

25.06.2014 година 

 

6.6.6.6. Заклучок за усвојување на Елаборат за 

проценка на штета од елементарни непогоди 

(силен ветер)што ја зафати територијата на 

општина Чашка на ден 25.06.2014 година 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

управување со локален водоснабдителен 

систем во с.Лисиче –општина Чашка 

 

8.8.8.8. Одлука за управување со локален 

водоснабдителен и канализационен систем во 

с.Лисиче - Општина Чашка 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Годишен извештај за работа на  

ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за учебна 2013/2014 

 

10.10.10.10. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за работа на  ООУ “Тодор Јанев”-Чашка за 

учебна 2013/2014 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Годишен извештај за работа на  

ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за учебна 

2013/2014 

 

12.12.12.12. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за работа на  ООУ “Петре Поп Арсов”-Чашка за 

учебна 2013/2014 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на Годишен извештај за работа на  

ООУ “Лирија”-Чашка за учебна 2013/2014 

 

14.14.14.14. Заклучок за усвојување на Годишен извештај 

за работа на  ООУ “Лирија”-Чашка за учебна 

2013/2014 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 60/3   КО Чашка 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 60/3  КО  Чашка 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 164 и 165   КО Чашка 

 

18.18.18.18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 164 и 165  КО  

Чашка 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко –планска 

документација на КП 40/2   КО Kапиново 

 

20.20.20.20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 40/2  КО 

Капиново 

 

21.21.21.21. Заклучок за објавување на Одлука за давање 

согласност и овластување за потпишување на 

Договор/и за грант,согласно Договор за 

финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу 

Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: 

“Водоснабдување и одведување на отпадни 

води” во врска со  

Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води” (“Службен весник на Република 

Македонија” број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за 

заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води” (“Службен 

весник на Република Македонија” број 

154/2010), меѓу Општина Чашка  и 

Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија 

 

22.22.22.22. Одлука за давање согласност и овластување за 

потпишување на Договор/и за грант, согласно 

Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-

0446 помеѓу Република Македонија и Европска 

инвестициона банка за Проект: 
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“Водоснабдување и одведување на отпадни 

води” во врска со  

Законот за задолжување на Република 

Македонија со заем кај Европската 

инвестициона банка по Договорот за заем по 

Проектот „Водоснабдување и одведување 

отпадни води” (“Службен весник на Република 

Македонија” број 83/10) и Одлуката за 

распределба на средства согласно договорот за 

заем по проектот „Водоснабдување и 

одведување на отпадни води” (“Службен 

весник на Република Македонија” број 

154/2010), меѓу Општина Чашка  и 

Министерство за транспорт и врски на 

Република Македонија 

 

23.23.23.23. Заклучок за објавување на Одлука  за давање 

согласност и овластување  за измирување 

односно пренасочување на средства од 

буџетската сметка на Општина Чашка 

 

24.24.24.24. Одлука за давање согласност и овластување  за 

измирување односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на Општина 

Чашка 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

26.26.26.26. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

27.27.27.27. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

28.28.28.28. Заклучок за објавување на Решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

29.29.29.29. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

30.30.30.30. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

    

 

 

    

    

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

 
 

 

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

 


