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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНАНА ОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

Службен гласникСлужбен гласникСлужбен гласникСлужбен гласник    

на на на на ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

Излегува по потреба 

Број Број Број Број 11115555    

 година  година  година  година XVXVXVXVIIIIIIII    

07070707....11112222....2012012012013333 година година година година    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

 
 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

урбанисичкоурбанисичкоурбанисичкоурбанисичко----планска документација на КП 98планска документација на КП 98планска документација на КП 98планска документација на КП 98 КО  КО  КО  КО 

ЕловецЕловецЕловецЕловец    

    

Се објавува Одлука за вкопување во идна 

урбанисичко-планска документација на КП 98 КО 

Еловец, што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 29.11.2013. 

 

Бр. 08- 1932/8 

29.11.2013 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 29.11.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 98 98 98 98  КО  КО  КО  КО ЕловецЕловецЕловецЕловец    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 98  КО Еловец. 

 

 

 

    

    

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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”.    

 

Бр. 07- 1932/7 

29.11.2013 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: 

 

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 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документација на КП 3168 планска документација на КП 3168 планска документација на КП 3168 планска документација на КП 3168 

КО ВладиловциКО ВладиловциКО ВладиловциКО Владиловци 

    

Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 3168 КО 

Владиловци, што Советот на општина Чашка ја усвои 

на седницата на 29.11.2013.  

 

Бр. 08- 1932/6 

29.11.2013 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 29.11.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 3168 3168 3168 3168  КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 3168  КО Владиловци. 

 

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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07- 1932/5 

29.11.2013 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: 

 

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 

урбанистичкоурбанистичкоурбанистичкоурбанистичко----планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП планска документација на КП 

3090/2  КО Владиловци3090/2  КО Владиловци3090/2  КО Владиловци3090/2  КО Владиловци 

    

Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 3090/2  

КО Владиловци, што Советот на општина Чашка ја 

усвои на седницата на 29.11.2013. 

Бр. 08- 1932/10 

29.11.2013 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 29.11.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

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

документација на КП документација на КП документација на КП документација на КП 3090/2 3090/2 3090/2 3090/2  КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко–планска 

документација на КП 3090/2  КО Владиловци. 

 

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 нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07- 1932/9 

29.11.2013 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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ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за проширување на а објавување на Одлука за проширување на а објавување на Одлука за проширување на а објавување на Одлука за проширување на 

плански опфат за КП 988 КО Чашкаплански опфат за КП 988 КО Чашкаплански опфат за КП 988 КО Чашкаплански опфат за КП 988 КО Чашка    

 

Се објавува Одлука за проширување на плански 

опфат за КП 988 КО Чашка, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата на 29.11.2013. 

 

Бр. 08- 1932/14 

29.11.2013 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 29.11.2013 2013 година ја донесе 

следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за проширување на плански опфат заза проширување на плански опфат заза проширување на плански опфат заза проширување на плански опфат за    

КП КП КП КП 988988988988     КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка  донесува одлука за 

проширување на плански опфат 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 

проширување на планскиот опфат на Генералниот 

урбанистички план за Чашка на КП 988  КО Чашка. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А 1 – домување. 

 

член 3член 3член 3член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11, 162/12). 

 

член 4член 4член 4член 4    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

 

 

Бр. 07- 1932/13 

29.11.2013 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: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за извршување на а објавување на Одлука за извршување на а објавување на Одлука за извршување на а објавување на Одлука за извршување на 

промена на траса на сообраќајна инфраструктурапромена на траса на сообраќајна инфраструктурапромена на траса на сообраќајна инфраструктурапромена на траса на сообраќајна инфраструктура 

    

Се објавува Одлука за извршување на промена на 

траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот 

на општина Чашка ја усвои на седницата на 

29.11.2013. 

 

Бр. 08- 1932/12 

29.11.2013 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) и член 2, став 1, алинеа 6 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација (“Службен 

весник на РМ” бр.56/11), Советот на Општина Чашка, 

на седницата одржана на ден 29.11.2013 година ја 

донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за извршување промена на траса на сообраќајна за извршување промена на траса на сообраќајна за извршување промена на траса на сообраќајна за извршување промена на траса на сообраќајна 

инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување на Одлука со која ќе се изврши промена 

на трасата на улицата која во постојниот 

урбанистички план ( Урбанистичка документација за 

населено место Чашка кој со одлука на Советот на 

Општина Чашка бр.07-437/14 од 17.03.2006  се 

применува како Урбанистички план за село Чашка  е 

означена како  Ц7-сервисна улица,,8 “. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Трасата на улицата да се испланира соодветно на 

постојната ситуација на теренот и на важечка 

законска регулатива. 
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член 3член 3член 3член 3    

Во идната урбанистичко планска документација да 

се предвиди улицата  да не зафаќа на парцелата со 

КП 415/5  КО Чашка. 

    

член 4член 4член 4член 4    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 6 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација („Службен весник на РМ” 

бр.56/11). 

 

член 5член 5член 5член 5    

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во “Службениот 

гласник на Општина Чашка”. 

 

Бр. 07- 1932/11 

29.11.2013 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

ооооттттууууѓувањеѓувањеѓувањеѓување    (продажба)(продажба)(продажба)(продажба)    на недвижни ствари во КО на недвижни ствари во КО на недвижни ствари во КО на недвижни ствари во КО 

Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина 

ЧашЧашЧашЧашкакакака    

    

Се објавува, Одлука за давање согласност за 

отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО 

Чашка КП бр.1295/2 сопственост на општина Чашка, 

што Советот на општина Чашка ја усвои на 

седницата на 29.11.2013. 

 

Бр. 08- 1932/4 

29.11.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.50 ст.1 т.15 од Законот 

за Локалната Самоуправа (,,Службен весник на РМ,, 

бр.05/02), чл.5, чл.29 т.8, чл.31-42 од Законот за 

користење и располагање на ствари на државни 

органи (,,Службен весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 

35/11, 166/12 и 137/13), Советот на Општина Чашка на 

11-тата седница одржана на ден 29.11.2013 година ја 

донесе следната: 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност за за давање согласност за за давање согласност за за давање согласност за ооооттттууууѓувањеѓувањеѓувањеѓување    (продажба)(продажба)(продажба)(продажба)    на на на на 

недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 недвижни ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 

сопственост на општина Чашсопственост на општина Чашсопственост на општина Чашсопственост на општина Чашкакакака    

 

ччччлен 1лен 1лен 1лен 1    

Со оваа одлука се дава согласност за оттуѓување 

(продажба) на следните недвижни ствари запишани 

на носителот на правото на сопственост - Општина 

Чашка со ЕМБС 6008488 со адреса/седиште на 

Илинденска 8 Чашка: 

- Недвижни ствари со право на сопственост на 

Општина Чашка запишани на ИЛ бр.51175 за КО 

Чашка, издаден од АКН- Одделение за катастар на 

недвижности - Велес: 

ЛИСТ В:  Податоци за згради, посебни делови од 

згради и други објекти и за правото на сопственост:  

-КП број основен 1295, дел 2, адреса ,,Населба,, број 

на зграда 1, намена на зградата В4 (државни 

институции), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена 

на посебен дел на зградата- П (помошна просторија), 

со внатрешна површина од 9 м2, со право на 

недвижност- СОПСТВЕНОСТ, 

-КП број основен 1295, дел 2, адреса ,,Населба,, број 

на зграда 1, намена на зградата В4 (државни 

институции), влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена 

на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), 

со внатрешна површина од 21 м2, со право на 

недвижност- СОПСТВЕНОСТ, 

-КП број основен 1295, дел 2, адреса ,,Населба,, број 

на зграда 1, намена на зградата В4 (државни 

институции), влез 2, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена 

на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), 

со внатрешна површина од 15 м2, со право на 

недвижност- СОПСТВЕНОСТ, 

-КП број основен 1295, дел 2, адреса ,,Населба,, број 

на зграда 1, намена на зградата В4 (државни 

институции), влез 3, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена 

на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), 

со внатрешна површина од 28 м2, со право на 

недвижност- СОПСТВЕНОСТ, 

-КП број основен 1295, дел 2, адреса ,,Населба,, број 

на зграда 1, намена на зградата В4 (државни 

институции), влез 4, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена 

на посебен дел на зградата- ДП (деловна просторија), 

со внатрешна површина од 21 м2, со право на 

недвижност- СОПСТВЕНОСТ, 

 

ччччлен 2лен 2лен 2лен 2    

Оттуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно 

наддавање, согласно Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи Законот 

за користење и располагање на ствари на државни 

органи (,,Службен весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 

35/11, 166/12 и 137/13), по претходно утврдена почетна 

пазарна вредност на недвижните ствари. 

Почетната пазарна вредност на недвижните 

ставри предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди 

комисија за утврдување на пазарна вредност 
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формирана од страна на Градоначалникот на 

Општина Чашка, согласно Методологијата за 

утврдување на пазарна вредност донесена од 

Владата на РМ. 

 

ччччлен 3лен 3лен 3лен 3    

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе 

Комисија формирана од страна на Градоначалникот 

на Општина Чашка, согласно Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи (,,Службен 

весник на РМ,, бр.08/05, 150/07, 35/11, 166/12 и 137/13). 

 

ччччлен 4лен 4лен 4лен 4    

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила 

со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена 

во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 07- 1932/3 

29.11.2013 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Одлука за вкопување 

во идна урбанисичко-планска документација на 

КП 98 КО Еловец 

 

2.2.2.2. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 98  КО Еловец 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 3168 КО Владиловци 

 

4.4.4.4. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 3168  КО 

Владиловци 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 3090/2  КО Владиловци 

 

6.6.6.6. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 3090/2  КО 

Владиловци 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Одлука за 

проширување на плански опфат за КП 988 КО 

Чашка 

 

8.8.8.8. Одлука за проширување на плански опфат за КП 

988  КО Чашка 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

извршување на промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

10.10.10.10. Одлука за извршување промена на траса на 

сообраќајна инфраструктура 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за давање 

согласност за отуѓување (продажба) на недвижни 

ствари во КО Чашка КП бр.1295/2 сопственост на 

општина Чашка 

 

12.12.12.12. Одлука за давање согласност за отуѓување 

(продажба) на недвижни ствари во КО Чашка КП 

бр.1295/2 сопственост на општина Чашка 

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

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/ Димче Ангелов 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
 

 


