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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    Одлука заОдлука заОдлука заОдлука за    давање на согласност давање на согласност давање на согласност давање на согласност 
за  измени и дополнување на програмата за за  измени и дополнување на програмата за за  измени и дополнување на програмата за за  измени и дополнување на програмата за 

работа наработа наработа наработа на    ЈКПД “Тополка“ ЈКПД “Тополка“ ЈКПД “Тополка“ ЈКПД “Тополка“ –––– Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година    
    
Се објавува, Одлука за давање на согласност за  

измени и дополнување на програмата за работа на 
ЈКПД “Тополка“ – Чашка за 2016 година, што Советот 
на Општина Чашка ja усвои на седницата одржана 
на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/14 
07.07.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 19 и член 11 став 1 точка 6 од 
Законот за Јавните Претпријатија ("Службен Весник 
на РМ" бр.38/96, 49,06, 22/07, 83/09, 06/12, 119/13, 
41/14, 138/14, 25/15, 61/15),  и член 36 од Законот за 
Локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.05/02), Советот на Општина Чашка на седницата 
одржана на 28.06.2016 донесе : 

 
ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање на согласност  за измени и за давање на согласност  за измени и за давање на согласност  за измени и за давање на согласност  за измени и 
дополнување на програмата за работа  на ЈКПД " дополнување на програмата за работа  на ЈКПД " дополнување на програмата за работа  на ЈКПД " дополнување на програмата за работа  на ЈКПД " 

Тополка" Тополка" Тополка" Тополка" –––– Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година Чашка за 2016 година    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Се дава согласност за измени и дополнување на 

програмата за работа  на ЈКПД " Тополка" – Чашка за 
2016 година бр.0806-166/1 од 11.11.2015 година. 

 
ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Се менува програмата за работа  на ЈКПД " 
Тополка" – Чашка за 2016 година бр.0806-166/1 од 
11.11.2015 година во делот "Уредување и одржување 

на паркови,јавни и зелени површини" , каде по став 2 
се додава нов став 3 кој гласи: 

"Ќе се изврши бетонирање на јавни површини – 
улици во населените места Нас.Чашка ( Крак од 
улица Кочо Рацин со површина од 400 м2), Извор ( 
езеро и улица кон манастир со површина од 300 м2) и  
Богомила ( јавна површина- улица во место викано 
Чучовско мало пат за тасески вир со површина од 
300 м2)". 

Во делот "Потребни средства за работење на ЈКПД 
"Тополка" – Чашка точката 6 "Градежен материјал" – 
600.000,оо денари се менува и гласи : 

"Градежен материјал (цемент и шљунок) за 
бетонирање на јавни површини во Нас.Чашка, Извор 
и Богомила  - во износ од 300.000,оо денари".  

    
ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Одлуката  влегува во сила со денот  на објавување 
во Службен гласник на Општина Чашка. 
 
Бр. 08 – 1006/5 
28.06.2016 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 објавуваза објавуваза објавуваза објавување на Заклучок ње на Заклучок ње на Заклучок ње на Заклучок за одлагање на точка од за одлагање на точка од за одлагање на точка од за одлагање на точка од 
дневен реддневен реддневен реддневен ред    

    
Се објавува, Заклучок за одлагање на точка од 

дневен ред, што Советот на Општина Чашка го усвои 
на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/13 
07.07.2016 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 
Локална самоуправа(„Службен весник на Република 
Македонија" бр.5/02), Советот на Општина Чашка на 
седницата одржана на 28.06.2016 година донесе: 
 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    
за одлагање на тза одлагање на тза одлагање на тза одлагање на точка од дневен редочка од дневен редочка од дневен редочка од дневен ред    

    
ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на општина Чашка ја одложи точката од 
дневен ред од четириесет  и осмата седница :    

 - Предлог  - Одлука за превземање на водоводот во 
село Согле од страна на ЈКПД " Тополка" – Чашка, по 
барање на жителите на с.Согле 
 

ччччленленленлен 2 2 2 2    
Заклучокот влегува во сила со денот на, 

објавувањето во Службен гласник на Општина 
Чашка. 
 
Бр. 08 – 1006/6 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

164/11  КО Чашка164/11  КО Чашка164/11  КО Чашка164/11  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 164/11 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои 
на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/8 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 –––– п п п планска ланска ланска ланска 

документација на  КП 164/11 КО Чашкадокументација на  КП 164/11 КО Чашкадокументација на  КП 164/11 КО Чашкадокументација на  КП 164/11 КО Чашка    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 164/11 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 – 1006/12 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

59/15  КО Чашка59/15  КО Чашка59/15  КО Чашка59/15  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 59/15 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои 
на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
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Бр. 09- 1070/7 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 59/15 КО Чашкаација на  КП 59/15 КО Чашкаација на  КП 59/15 КО Чашкаација на  КП 59/15 КО Чашка    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 59/15 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 – 1006/14 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

147/10  КО Чашка147/10  КО Чашка147/10  КО Чашка147/10  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 147/10 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои 
на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/6 
07.07.2016 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 28.06.2016  година ја донесе следната: 
 

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

документација на  Кдокументација на  Кдокументација на  Кдокументација на  КП 147/10 КО ЧашкаП 147/10 КО ЧашкаП 147/10 КО ЧашкаП 147/10 КО Чашка    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 147/10 КО 
Чашка во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

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

на намени А – 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 денот на 

објавувањето  во "Службениот гласник на Општина 
Чашка". 
 
Бр. 08 – 1006/15 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 428   планска документација на КП 428   планска документација на КП 428   планска документација на КП 428  
КО ЧашкаКО ЧашкаКО ЧашкаКО Чашка    

 
Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 428 КО 
Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/5 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 428 КО Чашкадокументација на  КП 428 КО Чашкадокументација на  КП 428 КО Чашкадокументација на  КП 428 КО Чашка    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 428 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 – 1006/11 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 98   планска документација на КП 98   планска документација на КП 98   планска документација на КП 98  
КО ВојницаКО ВојницаКО ВојницаКО Војница    

 
Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 98 КО 
Војница, што Советот на Општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/4 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 98 КО Војницадокументација на  КП 98 КО Војницадокументација на  КП 98 КО Војницадокументација на  КП 98 КО Војница    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 98 КО 

4



 

Војница 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 – 1006/17 
28.06.2016 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 објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна за објавување на Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП 68   планска документација на КП 68   планска документација на КП 68   планска документација на КП 68  
КО ВитанциКО ВитанциКО ВитанциКО Витанци    

 
Се објавува, Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко- планска документација на КП 68 КО 
Витанци, што Советот на Општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/3 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 68 КО Витанцидокументација на  КП 68 КО Витанцидокументација на  КП 68 КО Витанцидокументација на  КП 68 КО Витанци    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 68 КО 
Витанци 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 – 1006/10 
28.06.2016 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    
зззза објавување на Одлука за вклопување во идна а објавување на Одлука за вклопување во идна а објавување на Одлука за вклопување во идна а објавување на Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

164/7  КО Чашка164/7  КО Чашка164/7  КО Чашка164/7  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 164/7 
КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои 
на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/2 
07.07.2016 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

м-р. Горанчо Пановски с.р 
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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 28.06.2016  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 164/7 КО Чашкадокументација на  КП 164/7 КО Чашкадокументација на  КП 164/7 КО Чашкадокументација на  КП 164/7 КО Чашка    
 

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

вклопување на беспправен објект на КП 164/7 КО 
Чашка во идна урбанистичко – планска 
документација. 
 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 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 – 1006/13 
28.06.2016 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 објавување на Оза објавување на Оза објавување на Оза објавување на Одлука за вклопување во идна длука за вклопување во идна длука за вклопување во идна длука за вклопување во идна 
урбанистичко урбанистичко урбанистичко урбанистичко –––– планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП  планска документација на КП 

147/10 и 147/59  КО Чашка147/10 и 147/59  КО Чашка147/10 и 147/59  КО Чашка147/10 и 147/59  КО Чашка    
 

Се објавува, Одлука за вклопување во идна 
урбанистичко- планска документација на КП 147/10 

и 147/59 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка 
ја усвои на седницата одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/1 
07.07.2016 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 28.06.2016  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 147/10 и 147/59 КО Чашкадокументација на  КП 147/10 и 147/59 КО Чашкадокументација на  КП 147/10 и 147/59 КО Чашкадокументација на  КП 147/10 и 147/59 КО Чашка 

 
ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 
вклопување на беспправен објект на КП 147/10 и 
147/59 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 – 1006/16 
28.06.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 
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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: 
 

ЗАЗАЗАЗАКЛУЧОККЛУЧОККЛУЧОККЛУЧОК    
за објавување на Решение за одбивање на за објавување на Решение за одбивање на за објавување на Решение за одбивање на за објавување на Решение за одбивање на 

Барањето од жителите на с.НежиловоБарањето од жителите на с.НежиловоБарањето од жителите на с.НежиловоБарањето од жителите на с.Нежилово    
    

Се објавува, Решение за одбивање на барањето од 
жителите на с.Нежилово, што Советот на Општина 
Чашка го усвои на седницата одржана на 28.06.2016 
година. 
 
Бр. 09- 1070/9 
07.07.2016 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) и 
член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 
("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), 
Советот на Општина Чашка на седницата одржана 
на 28.06.2016 донесе: 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за одбивање на Барањето од жителите на за одбивање на Барањето од жителите на за одбивање на Барањето од жителите на за одбивање на Барањето од жителите на 

с.Нежиловос.Нежиловос.Нежиловос.Нежилово    
 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    
Се одбива Барањето од жителите на с. Нежилово 

бр.08-955/1 од 07.06.2016 година. 
 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    
 Решението влегува во сила со денот  на 

објавување во Службен гласник на Општина Чашка. 
 
Бр. 08 – 1006/4 
28.06.2016 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 објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на 

финансиски средства на  Милева Атанасовска од финансиски средства на  Милева Атанасовска од финансиски средства на  Милева Атанасовска од финансиски средства на  Милева Атанасовска од 
Нас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.ЧашкаНас.Чашка 

Се објавува, Решение за одобрување на 
финансиски средства на Милева Атанасовска, што 
Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/12 
07.07.2016 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) и 
член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 
("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), 
Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 
28.06.2016 донесе : 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за одобрување на финансиски средства на Милева за одобрување на финансиски средства на Милева за одобрување на финансиски средства на Милева за одобрување на финансиски средства на Милева 

Атанасовска од  Нас.ЧашкаАтанасовска од  Нас.ЧашкаАтанасовска од  Нас.ЧашкаАтанасовска од  Нас.Чашка    
 
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Милева Атанасовска, за 
финансиски средства во висина од 10.000,оо 
денари, што ќе ги користи за лекување. 

 
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 – 1006/9 
28.06.2016 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 објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на за објавување на Решение за одобрување на 

финансиски средства на  Ирена Славевска од финансиски средства на  Ирена Славевска од финансиски средства на  Ирена Славевска од финансиски средства на  Ирена Славевска од 
с.Изворс.Изворс.Изворс.Извор 
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Се објавува, Решение за одобрување на 
финансиски средства на Ирена Славевска, што 
Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/11 
07.07.2016 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) и 
член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 
("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), 
Советот на Општина Чашка на седницата одржана 
на 28.06.2016 донесе : 
 

РЕШРЕШРЕШРЕШЕНИЕЕНИЕЕНИЕЕНИЕ    
за одобрување на финансиски средства на Ирена за одобрување на финансиски средства на Ирена за одобрување на финансиски средства на Ирена за одобрување на финансиски средства на Ирена 

Славевска  од  с.ИзворСлавевска  од  с.ИзворСлавевска  од  с.ИзворСлавевска  од  с.Извор    
 
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Ирена Славевска, за 
финансиски средства во висина од 10.000,оо 
денари, што ќе ги користи за лекување. 

 
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 – 1006/8 
28.06.2016 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 објавување нза објавување нза објавување нза објавување на Решение за одобрување на а Решение за одобрување на а Решение за одобрување на а Решение за одобрување на 

финансиски средства на  Басрије Бекирова од финансиски средства на  Басрије Бекирова од финансиски средства на  Басрије Бекирова од финансиски средства на  Басрије Бекирова од 
Горно ЈаболчиштеГорно ЈаболчиштеГорно ЈаболчиштеГорно Јаболчиште 

 
 
 

Се објавува, Решение за одобрување на 
финансиски средства на Басрије Бекирова, што 
Советот на Општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 28.06.2016 година. 
 
Бр. 09- 1070/10 
07.07.2016 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) и 
член 24 и  89 од Статутот на Општина Чашка 
("Службен гласник на Општина Чашка" бр 2/2003), 
Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 
28.06.2016 донесе : 
 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    
за одобрување на финансиски средства на Басрије за одобрување на финансиски средства на Басрије за одобрување на финансиски средства на Басрије за одобрување на финансиски средства на Басрије 

Бекирова  од  с.Горно ЈаболчиштеБекирова  од  с.Горно ЈаболчиштеБекирова  од  с.Горно ЈаболчиштеБекирова  од  с.Горно Јаболчиште    
 
1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Басрије Беќирова, за 
финансиски средства во висина од 10.000,оо 
денари, што ќе ги користи за санирање на 
штетите настанати од пожар. 

 
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 – 1006/7 
28.06.2016 година 
Чашка 

СОВЕТ НА 
ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  
Рамадан Амзов с.р. 
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