СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 11
година XVII
13.08.2013 година

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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна
урбанист
урбанистичко планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко
планска документација, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/18
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 1502/2 КО
Оморани во идна урбанистичко
урбанистичкоистичко-планска
документација
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 1502/2
КО Оморани.

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/17
06.08.2013 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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 1504/1 КО Оморани во идна
урбанист
урбанистичко планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 1504/1 КО Оморани во идна урбанистичко
планска документација, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/4
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
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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 06.08.2013 година ја донесе следната

документација, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 06.08.2013.

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 1504
1504 / 1 КО
Оморани во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација

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 06.08.2013 година ја донесе следната

член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 1504/1
КО Оморани.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/3
06.08.2013 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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 422 КО Габровник во идна
урбанис
ур банист
банистичко планска документација

Бр.08- 1254/20
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 422 КО
Габровник во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 422
КО Габровник
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/19
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 422 КО Габровник во идна урбанистичко планска
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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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во
идна урбанист
урбанист ичко планска документација

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/15
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко
планска документација, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

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:

Бр.08- 1254/16
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно
Врановци во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 552/1
КО Долно Врановци.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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).

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна
урбанист
урбанистичко планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко
планска документација, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/24
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 3048 КО
Владиловци во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 3048
КО Владиловци.
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член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/23
06.08.2013 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:

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 131 КО Долно
Врановци во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 131 КО
Долно Врановци.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/21
06.08.2013 година
Чашка

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна
урбанист
урбанистичко планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко
планска документација, што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/22
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната:

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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна
урбанист
урбанистичко планска
планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко планска
документација, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/24
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
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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 06.08.2013 година ја донесе следната:

документација, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 06.08.2013.

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци
во идна урбанистичкоурбанистичко -планска документација

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 06.08.2013 година ја донесе следната:

член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистичко-планска документација во
чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 342 КО
Бусилци.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/23
06.08.2013 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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 458 КО Мартолци во идна
урбанист
урбанистичко планска документација

Бр.08- 1254/10
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација на КП 458 КО Мартолци
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување
во
идна
урбанистичко-планска
документација на КП 458 КО Мартолци.
член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/9
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 458 КО Мартолци во идна урбанистичко планска
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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:

Бр.07-1254/13
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 4298 КО Теово во идна
урбанист
урбанистичко планска документација
Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 4298 КО Теово во идна урбанистичко планска
документација, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 06.08.2013.

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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 4411 КО Теово
Те ово во идна
урбанист
урбанистичко планска документација

Бр.08- 1254/14
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната:

Се објавува Одлука за извршување вклопување на
КП 4411 КО Теово во идна урбанистичко планска
документација, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/12
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување
во
идна
урбанистичко-планска
документација на КП 4298 КО Теово.

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 06.08.2013 година ја донесе следната:

член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација на КП 4411 КО Теово

член 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 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување
во
идна
урбанистичко-планска
документација на КП 4411 КО Теово.

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичкоурбанистичко-планска
документација на КП 4298 КО Теово

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".

член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А - домување.
член 3
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1
алинеа 5 од Правилникот за стандарди за
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вклопување на бесправни објекти во урбанистичко
планска документација („Службен весник на РМ"
бр.56/11, 162/12).
член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".

кој ќе се изврши усогласување на намента на
земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка, која во
постојниот
урбанистички
план
(Генерален

урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот
на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006 се
применува како Урбанистички план за село Чашка) е
означена како ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО.
член 2
Новата намена да биде усогласена со класата на
намени А1 – домување (соодветно на состојбата на
терен).

Бр.07-1254/11
06.08.2013 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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
усогласување на намената на земјиштето
земјиштето на дел
од КП 341/1 КО Чашка

член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/7
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се објавува Одлука за извршување усогласување
на намената на земјиштето на дел од КП 341/1 КО
Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/8
06.08.2013 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 06.08.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување усогласување на намената на
земјиштето на дел од КП341/1
КП341/1 КО Чашка

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:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
извршува ње
усогласување на намената на земјиштето на дел
од КП 453 КО Мелница
Се објавува Одлука за извршување усогласување
на намената на земјиштето на дел од КП 453 КО
Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 06.08.2013.
Бр.08- 1254/6
06.08.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување урбанистички план за село нас.Чашка со
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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 06.08.2013 година ја донесе следната:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на решение за одобрување на
финансиски средства
Се објавува решение за одобрување на финасиски
средства што Советот на Општина Чашка го донесе
на седницата на 06.08.2013 година
Бр. 08- 1254/31
06.08.2013 година
Чашка

ОДЛУКА
за извршување усогласување на намена на
земјиштето на КП 453 КО Мелница
член 1
Советот на Општина Чашка донесува Одлука за
усогласување на намена на земјиште
на
Урбанистичка документација за населено место
Мелница (Одлука на Советот на Општина Чашка
бр.07-568/4 од 13.03.2007)
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
усогласување
на
намена
на
земјиште
на
урбанистичка документација на урбанистички план
за Мелница на КП 453 КО Мелница .
член 2
Намената која е означена како СТОПАНСТВО да
биде усогласена со класата на намени А1 –
домување (соодветно на состојбата на терен).
член 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 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во "Службениот
гласник на Општина Чашка".
Бр.07-1254/5
06.08.2013 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:

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски 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 06.08.2013 година,
Градоначалникот на Општина Чашка донесе,
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства на
Аќиф Дурмишов од с. Г. Јаболчиште, во висина од
10.000,оо денари.

2.

Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013
година, програма АО Совет на Општина
подставка 413110- тековни резерви

3.

Се задолжува одделението за финасии во
Општина Чашка да го спроведе ова решение.

4.

Решението влегува
донесувањето.

во

сила

со

денот

на

Бр. 08- 1254/30
06.08.2013 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
06.08.2013 година донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова решение Советот на Општина Чашка го
одобри барањето на Аќиф Дурмишов од с. Г.
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Јаболчиште, за финансиски средства, во висина
од 10.000,оо денари.
2.

Средствата за реализација на ова решение ќе се
обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013
година, програма АО Совет на Општина
подставка 413110 – тековни резерви.

3.

Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на Општина
Чашка

Бр.07-1254/29
06.08.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р
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Содржина:
1.

Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 1502/2 КО
Оморани во идна урбанистичко планска
документација

2.

Одлука за извршување вклопување на КП 1502/2
КО Оморани во идна урбанистичко-планска
документација

3.

Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 1504/1 КО
Оморани во идна урбанистичко планска
документација

4.

Одлука за извршување вклопување на КП 1504/1
КО Оморани во идна урбанистичко-планска
документација

5.

Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 422 КО
Габровник во идна урбанистичко планска
документација

6.

Одлука за извршување вклопување на КП 422 КО
Габровник во идна урбанистичко-планска
документација

7.

8.

9.

Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно
Врановци во идна урбанистичко планска
документација
Одлука за извршување вклопување на КП 552/1
КО Долно Врановци во идна урбанистичкопланска документација
Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 3048 КО
Владиловци во идна урбанистичко планска
документација

10. Одлука за извршување вклопување на КП 3048
КО Владиловци во идна урбанистичко-планска
документација
11. Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 131 КО Долно
Врановци во идна урбанистичко планска
документација
12. Одлука за извршување вклопување на КП 131 КО
Долно Врановци во идна урбанистичко-планска
документација
13. Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци
во идна урбанистичко планска документација

14. Одлука за извршување вклопување на КП 342 КО
Бусилци
во
идна
урбанистичко-планска
документација
15. Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 458 КО Мартолци
во идна урбанистичко планска документација
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичкопланска документација на КП 458 КО Мартолци
17. Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 4298 КО Теово во
идна урбанистичко планска документација
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичкопланска документација на КП 4298 КО Теово
19. Заклучок за објавување на Одлука за
извршување вклопување на КП 4411 КО Теово во
идна урбанистичко планска документација
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичкопланска документација на КП 4411 КО Теово
21. Заклучок за објавување на Одлука
извршување усогласување на намената
земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка

за
на

22. Одлука за извршување усогласување на
намената на земјиштето на дел од КП341/1 КО
Чашка
23. Заклучок за објавување на Одлука
извршување усогласување на намената
земјиштето на дел од КП 453 КО Мелница

за
на

24. Одлука за извршување усогласување на намена
на земјиштето на КП 453 КО Мелница
25. Заклучок за објавување на решение
одобрување на финансиски средства

за

26. Решение за одобрување на финансиски средства
27. Решение за одобрување на финансиски средства

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

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