СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 12
година XVII
07.10.2013 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
усогласување на намената на земјиштето на
КП 122/1 КО Чашка
Се објавува Одлука за извршување усогласување
на намената на земјиштето на КП 122/1 КО
Чашка,што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/16
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување усогласување на намена на
земјиштето на КП 122/1 КО Чашка
член 1
Советот на Општина Чашка донесува Одлука за
усогласување на намена на земјиште
на
Генералниот урбанистички план за Чашка (Одлука
на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од
17.03.2006)
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
усогласување
на
намена
на
земјиште
на
урбанистичка документација на Генералниот

урбанистички план за
Чашка .

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК
Чашка

на КП

122/1 КО

член 2
Намената
која
е
означена
како
МАЛО
СТОПАНСТВО – бучни занаети 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.07-1551/15
30.09.2013 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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 529/2 КО Горно Врановци
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 529/2 КО
Горно Врановци, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 30.09.2013.
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Бр.08- 1551/26
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација
док ументација на КП 529/2 КО Горно Врановци
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 529/2 КО Горно 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.07-1551/25
30.09.2013 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 вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 207 КО
Отиштино
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 207 КО
Отиштино, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/22
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко
урбанистичко-планска
документација на КП 207 КО Отиштино
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување
во
идна
урбанистичко-планска
документација на КП 207 КО Отиштино.
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.07-1551/21
30.09.2013 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
локална самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација
на КП 25 КО Еловец
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 25 КО
Еловец, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/24
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
планска
документација на КП 25 КО Еловец
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 25 КО Еловец.
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.07-1551/23
30.09.2013 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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 59 КО Стари Град
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 59 КО
Стари Град, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/14
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 59 КО Стари Град
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 59 КО Стари Град.
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член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа
на намени А – домување.

ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 283/2 КО Владиловци

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 283/2 КО Владиловци.

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во “Службениот
гласник на Општина Чашка”.
Бр.07-1551/13
30.09.2013 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:

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.07-1551/17
30.09.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 283/2 КО Владиловци
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 283/2 КО
Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 30.09.2013.

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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 4174 КО Теово

Бр.08- 1551/18
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:

Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 4174 КО
Теово,што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/20
30.09.2013 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”
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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 30.09.2013 година ја донесе следната
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 4174 КО Теово
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 4174 КО Теово.
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.07-1551/19
30.09.2013 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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 236 КО Отиштино
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 236 КО
Отиштино, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 30.09.2013.

Бр.08- 1551/10
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 236 КО Отиштино
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 236 КО Отиштино.
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.07-1551/9
30.09.2013 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:
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ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 547 КО Голозинци
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 547 КО
Голозинци, што Советот на општина Чашка ја усвои
на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/4
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 547 КО Голозинци
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 547 КО Голозинци.
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 547 ”Службениот
гласник на Општина Чашка”.
Бр.07-1551/3
30.09.2013 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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 83 КО Долно Врановци
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 83 КО
Долно Врановци, што Советот на општина Чашка ја
усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/6
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 83 КО Долно Врановци
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 83 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).
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член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во “Службениот
гласник на Општина Чашка”.
Бр.07-1551/5
30.09.2013 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:

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.07-1551/11
30.09.2013 година
Чашка

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација
на КП 545 КО Извор
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 545 КО
Извор, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/12
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 545 КО Извор
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 545 КО Извор.

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
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 762/1 КО Оморани
Се објавува Одлука за вклопување во идна
урбанисичко планска документација на КП 762/1 КО
Оморани, што Советот на општина Чашка ја усвои на
седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/8
30.09.2013 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 30.09.2013 година ја донесе следната:
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ОДЛУКА
за вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 762/1 КО Оморани
член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
вклопување во идна урбанистичко – планска
документација на КП 762/1 КО Оморани.

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 22 став 1 точка 10 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ
бр.5/2002, Советот на општина Чашка, на седницата
на 30.09.2013 година донесе:

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 усвојување на Информација за мерките и
активностите за изработка на процена на
загрозеноста на безбедноста од сите ризици и
опасности на подрачјето на општина Чашка и
заклучоците предложени во истата
1.

Советот
на
општина
Чашка
ги
усвои
Информацијата за мерките и активностите за
изработка на процена на загрозеноста на
безбедноста од сите ризици и опасности на
подрачјето на општина Чашка и Заклучоците
предложени во истата.

2.

Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе
се објави во Службен гласник на општина Чашка.

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во “Службениот
гласник на Општина Чашка”.
Бр.07-1551/7
30.09.2013 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 Заклучок за усвојување на
Информација за мерките и активностите за
изработка на процена на загрозеноста на
безбедноста од сите ризици и опасности на
подрачјето на општина Чашка и заклучоците
предложени во истата
Се
објавува
Заклучок
за
усвојување
на
Информација
за мерките и активностите за
изработка на процена на загрозеноста на
безбедноста од сите ризици и опасности на
подрачјето на општина Чашка и заклучоците
предложени во истата, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/28
30.09.2013 година
Чашка

Бр.07-1551/27
30.09.2013 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 Заклучок за усвојување на
Програма за работа на ООУ “ Лирија”
Лирија” од с. Горно
Јаболчиште за учебната 2013/2014 година
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за
работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за
учебната 2013/2014 година, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/30
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
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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 28.09.2012 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на ООУ
“ Лирија
Лир ија”
ија” од с. Горно Јаболчиште за учебната
2013/2014 година
1.

2.

Советот на општина Чашка ја усвои Програмата
за работа на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчише
за учебната 2013/2014 година.

1.

Советот на општина Чашка ја усвои Програмата
за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с.
Богомила за учебната 2013/2014 година.

2.

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на општина Чашка.

Бр.07-1551/31
30.09.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на општина 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:

Бр.07-1551/29
30.09.2013 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 Заклучок за усвојување на
Програма за работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од
с. Богомила за учебната 2013/2014 година
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за
работа на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за
учебната 2013/2014 година, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/32
30.09.2013 година
Чашка

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Заклучок за усвојување на
Програма за работа на ООУ “Тодор Јанев” од
Чашка за учебната 2013/2014 година
Се објавува Заклучок за усвојување на Програма за
работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната
2013/2014 година, што Советот на општина Чашка го
усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/34
30.09.2013 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 28.09.2012 година донесе:

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 28.09.2012 година донесе:
ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на ООУ
“Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната
2013/2014 година

ЗАКЛУЧОК
за усвојување на Програма за работа на ООУ
“Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014
година
1.

Советот на општина Чашка ја усвои Програмата
за работа на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за
учебната 2013/2014 година.

2.

Заклучокот влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник
на општина Чашка.
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Бр.07-1551/33
30.09.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов 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
30.09.2013 донесе:

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:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Ефремов Перо од Чашка, за
финансиски средства во висина од 20.000,оо
денари, за операција дете.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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.

ЗАКЛУЧОК
за објавување
објавување на Решение за одобрување
одобрување на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/40
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.07-1551/38
30.09.2013 година
Чашка

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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

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:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

2.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Ефремов Перо од Чашка,во висина од 20.000,оо
денари,за операција дете.
Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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
донесувањето.

во

сила

со

денот

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

на

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрув ање на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/37
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.08- 1551/39
30.09.2013 година
Чашка
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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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

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:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Сафит Имеров, од с. Долно Јаболчиште, во
висина од 4.000,оо денари, финансиска помош за
тешка материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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
донесувањето.

во

сила

со

денот

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрув ање на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/52
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

на

Бр.08- 1551/36
30.09.2013 година
Чашка
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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски
финансиск и средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Јанакиевски Александар, од Чашка, во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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
донесувањето.

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

2.

3.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Сафит Имеров,од с. Долно
Јаболчиште, за финансиски средства во висина
од 4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.
Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.
Решението влегува во сила осмиот ден од денот
на објавување во Службен гласник на општина
Чашка.

Бр.07-1551/35
30.09.2013 година
Чашка

во

сила

со

денот

на

Бр.08- 1551/51
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р
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Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
30.09.2013 донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Маневска Цена, од Стари Град, во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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
донесувањето.

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Јанакиевски Александар, од
Чашка, за финансиски средства во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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.

во

сила

со

денот

на

Бр.08- 1551/48
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.07-1551/50
30.09.2013 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:

Врз основа на член 36 од Законот за локална
самоуправа Службен весник на РМ бр 5/2002,
Советот на општина Чашка на седницата на
30.09.2013 донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Маневска Цена, од Стари
Град, за финансиски средства во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрув ање на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/49
30.09.2013 година
Чашка
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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

Бр.07-1551/47
30.09.2013 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
локална самоуправа (“Службен весник на РМ”
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Коле Крстевски, од с.
Војница, за финансиски средства во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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.

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрув ање на
финансиски
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/46
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.07-1551/44
30.09.2013 година
Чашка

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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:

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:

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Коле Крстевски, од с. Војница, во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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
донесувањето.

во

сила

со

денот

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

на

Бр.08- 155/45
30.09.2013 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
30.09.2013 донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Решение за одобрув ање на
финансиски средства
Се објавува
Решение
за одобрување на
финансиски средства, што Советот на општина
Чашка го усвои на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/43
30.09.2013 година
Чашка
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 30.09.2013 година,
Градоначалникот на општина Чашка, донесе:
РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
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1.

2.

3.

4.

Се одобрува исплата на финансиски средства, на
Фатма Кадриќ, од с. Отиштино, во висина од
4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.
Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, Програма АО Совет на општина,
подставка 413110-тековни резерви.
Се задолжува Одделението за финансии во
општина Чашка да го спроведе ова Решение.
Решението влегува
донесувањето.

во

сила

со

денот

на

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе:
З А КЛ У Ч ОК
за објавување на Заклучок за симнување на
точки од Дневен ред
Се објавува Заклучок за симнување на точки од
Дневен ред, што Советот на општина Чашка го усвои
на седницата на 30.09.2013.
Бр.08- 1551/54
30.09.2013 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Бр.08- 1551/42
30.09.2013 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
30.09.2013 донесе:

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за
локална самоуправа Службен весник на РМ бр.
5/2002, Советот на општина Чашка на седницата на
30.09.2013, донесе:
З А КЛ У Ч ОК
за симнување на точки од Дневен ред
1.

РЕШЕНИЕ
за одобрување на финансиски средства
1.

Со ова Решение Советот на општина Чашка го
одобри барањето на Фатма Кадриќ, од
с.Отиштино, за финансиски средства во висина
од 4.000,оо денари, финансиска помош за тешка
материјална и финансиска положба.

2.

Средствата за реализација на ова Решение ќе се
обезбедат од Буџетот на општина Чашка за
2013година, 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.07-1551/41
30.09.2013 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”

Точките-10.Предлог-Одлука за изменување и
допонување на Одлуката за организација и
систематизација на работни места во ЈПКД
Тополка Чашка
-11.Предлог-Правилник
за
изменување и
допонување Правилник за организација и
сисематизација на работни места на ЈПКД
Тополка
-12.Предлог Одлука за изменување и допонување
на Ценовникот на комуналние услуги на ЈПКД
Тополка Чашка,
беа симнати од Дневен ред на самата седница на
Советот на општина Чашка поради доработка на
материјалот.

2.

По дополнување на материјалот истите ќе бидат
ставени на дневен ред на наредни седници на
Советот.

3.

Заклучокот влегува во сила наредниот ден од
денот на објавување во Службен гласник на
општина Чашка.

Бр.07-1551/53
30.09.2013 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.
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Содржина:
1.

Заклучок за објавување на Одлука за
извршување усогласување на намената на
земјиштето на КП 122/1 КО Чашка

16.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 236
КО
Отиштино

2.

Одлука за извршување усогласување на
намена на земјиштето на КП 122/1 КО Чашка

17.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 547 КО Голозинци

3.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 529/2 КО Горно Врановци

18.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 547
КО
Голозинци

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 529/2 КО Горно
Врановци

19.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 83 КО Долно Врановци

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 207 КО Отиштино

20.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 83 КО Долно
Врановци

Одлука за вклопување во идна урбанистичкопланска документација на КП 207
КО
Отиштино

21.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 545 КО Извор

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 25 КО Еловец

22.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 545 КО Извор

23.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 762/1 КО Оморани

4.

5.

6.

7.

8.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 25 КО Еловец

9.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 59 КО Стари Град

24.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 762/1 КО
Оморани

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 59 КО Стари
Град

25.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на Информација за мерките и
активностите за изработка на процена на
загрозеноста на безбедноста од сите ризици и
опасности на подрачјето на општина Чашка и
заклучоците предложени во истата

26.

Заклучок за усвојување на Информација за
мерките и активностите за изработка на
процена на загрозеноста на безбедноста од
сите ризици и опасности на подрачјето на
општина Чашка и заклучоците предложени во
истата

27.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на Програма за работа на ООУ
“Лирија” од с. Горно Јаболчиште за учебната
2013/2014 година

28.

Заклучок за усвојување на Програма за работа
на ООУ “Лирија” од с. Горно Јаболчиште за
учебната 2013/2014 година

10.

11.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 283/2 КО Владиловци

12.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 283/2 КО
Владиловци

13.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 4174 КО Теово

14.

Одлука за вклопување во идна урбанистичко –
планска документација на КП 4174 КО Теово

15.

Заклучок за објавување на Одлука за
вклопување во идна урбанисичко планска
документација на КП 236 КО Отиштино
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29.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на Програма за работа на ООУ
“Петре Поп Арсов” од с. Богомила за учебната
2013/2014 година

30.

Заклучок за усвојување на Програма за работа
на ООУ “Петре Поп Арсов” од с. Богомила за
учебната 2013/2014 година

31.

Заклучок за објавување на Заклучок за
усвојување на Програма за работа на ООУ
“Тодор Јанев” од Чашка за учебната 2013/2014
година

32.

Заклучок за усвојување на Програма за работа
на ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната
2013/2014 година

33.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

34.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

35.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

36.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

37.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

38.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

39.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

40.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

41.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

42.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

43.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

44.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

45.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

46.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

47.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

48.

Заклучок за објавување на Решение
одобрување на финансиски средства

49.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

50.

Решение
средства

за

одобрување

на

финансиски

51.

Заклучок за објавување на Заклучок
симнување на точки од Дневен ред

52.

Заклучок за симнување на точки од Дневен ред

за

за

за

за

за

за

за

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

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