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С Л У Ж Б Е Н     Г Л А С Н И К 
 

НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
на Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 7 
 година XVII 

20.05.2013 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ” 

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

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на а објавување на а објавување на а објавување на ззззаклучок за усвојување на аклучок за усвојување на аклучок за усвојување на аклучок за усвојување на 

Програма за спроведување на општи мерки за Програма за спроведување на општи мерки за Програма за спроведување на општи мерки за Програма за спроведување на општи мерки за 

заштита и спасување на населението од заразни заштита и спасување на населението од заразни заштита и спасување на населението од заразни заштита и спасување на населението од заразни 

болестиболестиболестиболести 

    

   Се објавува заклучок за усвојување на Програма 

за спроведување на општи мерки за заштита и 

спасување на населението од заразни болести, што 

Советот на Опшина Чашка ја усвои на седницата на 

17.05.2013 година. 

 

Бр.08- 762/19 

17.05.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22  став 1 точка 9 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 

5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 

17.05.2013,  донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на Програма за спроведување на а усвојување на Програма за спроведување на а усвојување на Програма за спроведување на а усвојување на Програма за спроведување на 

општи мерки за заштита и спасување нопшти мерки за заштита и спасување нопшти мерки за заштита и спасување нопшти мерки за заштита и спасување на а а а 

населението од заразни болестинаселението од заразни болестинаселението од заразни болестинаселението од заразни болести 

    

1. Советот на Општина Чашка   усвои програмата за 

спроведување на општи мерки за заштита и 

спасување на населението од заразни болести. 

 

2. Заклучокот  влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр.07-762/18 

17.05.2013 година 

Чашка 

 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за 

локална самоуправа (Службен Весник на РМ 

бр.05/02) и член 14 став 2 од Законот за заштита на 

населението од заразни болести (Службен весник на 

Република Македонија бр. 66/2004; 139/2008; и 

99/2009), Советот на Општина Чашка,  на седницата 

оддржана на ден 17.05.2013 година донесе: 

 

ПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМАПРОГРАМА    

за спроведување на општи меркиза спроведување на општи меркиза спроведување на општи меркиза спроведување на општи мерки за заштита на за заштита на за заштита на за заштита на    

населението од заразни болести во 2013 годинанаселението од заразни болести во 2013 годинанаселението од заразни болести во 2013 годинанаселението од заразни болести во 2013 година    

  

Според законот, заштитата на населението од 

заразни болести претставува организирана 

општествена активност со цел да се спречи појавата, 

да се намали, отстрани или искорени ширењето на 

заразните болести, што е од посебно значачење за 

Република Македонија.  

Заради заштита од заразни болести се спроведува 

епидемиолошки надзор и се применуваат општи и 

посебни мерки, а по потреба се спроведуваат и 

вонредни мерки. 

Епидемиолошкиот надзор го организираат 

епидемиолошките служби при Институтот за јавно 

здравје и Регионалните центри за јавно здравје. 

Општите мерки за заштита од заразни болести ги 

програмираат и планираат единиците на локалната 

самоуправа а ги предлагаат Центрите за јавно 

здравје. 

 

Општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести се: 

 

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола на исправноста на водата и објектите за 

водоснабдување; 

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други 

услови во производството, подготвувањето, 

чувањето и прометот на храната; 

3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и 

течен отпад  на начин кој ќе оневозможи 
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загадувањење на човековата околина (вода 

земјиште воздух); 

4. Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 

технички мерки во населените места и други 

јавни површини; 

5. Обезбедување на санитарно-технички и 

хигиенски услови во јавните објекти: училишни и 

предучилишни установи, објекти за исхрана, 

водоснабдување, други јавни установи, средства 

за јавен сообраќај, како и на јавни места; 

6. Обезбедување на хигиенски исправна вода вода 

во бањите, рекреативните базени, езера, и други 

рекреативни објекти и природни лекувалишта; 

7. Обезбедување на превентивно-промотивни 

активности за унапредување на здравјето на 

населението; 

 

Општите мерки ги организираат и следат 

единиците на локалната самоуправа и одредени 

правни лица, во соработка со центрите за јавно 

здравје. 

 

Посебни мерки за заштита на населението од 

заразни болести се:  

 

1. Откривање на извори на зараза (заболени или 

носители) и поставување на етиолошка дијагноза; 

2. Пријавување на заразните болести; 

3. Епидемиолошки истражувања; 

4. Изолација, здравствен надзор, карантин, превози, 

задолжително лекување;  

5. Имунизација и хемиопрофилакса;  

6. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација;  

7. Спроведување на здравствени-хигиенски 

прегледи; 

8. Следење на интрахоспиталните инфекции и 

певземање мерки за нивна превентива; 

9. Здравствена едукација. 

 

Посебните мерки за заштита на населението од 

заразни болести ги планираат и извршуваат 

здравствените работници во референтни 

здравствени установи, според специфичната цел и 

мерки за кои се регистрирани. 

Во услови на епидемии и катастрофи од пошироки 

размери се спроведуваат и вонредни мерки за 

заштита на населението од заразни болести кои ги 

предлага Комисијата за заштита на населението од 

заразни болести при Владата на Република 

Македонија. 

Спроведувањето на мерките за заштита на 

населението од заразни болести и средствата за 

нивно спроведување имаат приоритет во однос на 

спроведувањето на останатите мерки за здравствена 

заштита. Со програмата за спроведување на општи 

мерки за заштита на населението од заразни болести 

се утврдуваат активностите, извршителите, роковите 

и изворите на финансиски средства за спроведување 

на општите мерки во спречувањето и сузбивањето на 

заразните и другите заболувања на територијата на 

Општина Чашка. 

Општите мерки и активности ги организира и 

следи Општина Чашка, во соработка и стручен 

надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес. Заради 

заштита на населението од заразни болести во 

општина Чашка, во 2013 година, ке се спроведат 

следните мерки: 

 

1. Обезбедување на безбедна вода за пиење и 

контрола на исправноста на водата и објектите за 

водоснабдување;  

2. Обезбедување на санитарно-хигиенски и други 

услови во производството, подготвувањето, 

чувањето и прометот на храната;  

3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и 

течен отпад  на начин кој ќе оневозможи 

загадувањење на човековата околина (вода 

земјиште воздух);  

4. Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 

технички мерки во населените места и други 

јавни површини;  

5. Обезбедување на санитарно-технички и 

хигиенски услови во јавните објекти: училишни и 

предучилишни установи, објекти за исхрана, 

водоснабдување, други јавни установи, средства 

за јавен сообраќај, како и на јавни места;  

6. Обезбедување на хигиенски исправна вода во 

бањите, рекреативните базени, езера, и други 

рекреативни објекти и природни лекувалишта;  

7. Обезбедување на превентивно-промотивни 

активности за унапредување на здравјето на 

населението. 

 

1111. . . . Обезбедување наОбезбедување наОбезбедување наОбезбедување на безбедна вода за пиење и  безбедна вода за пиење и  безбедна вода за пиење и  безбедна вода за пиење и 

контрола надконтрола надконтрола надконтрола над исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите исправноста на водата и објектите 

за водоснабдување. за водоснабдување. за водоснабдување. за водоснабдување.     

Согласно Одлука на Советот на Општина Чашка 

водоснабдување на неколку населени места во 

општината врши ЈПКД Тополка од Чашка. 

Општина Чашка во 2013 година ќе продолжи да се 

грижи за континуирано снабдување на населението 

со доволни количини исправна вода за пиење. 

За да се обезбеди исправна вода за пиење за 

жителите, ќе се спроведат следните активности: 

- Редовна контрола на квалитетот на водата за 

пиење од водоснабдителните систени, 

природните чешми и бунари,  

По добивањето на месечен извештај за 

исправноста на водата за пиење општината односно 

ЈПКД Тополка ќе ги превземе сите потребни 

активности за обезбедување на исправна вода за 

граѓаните.  

- Редовно хлорирање на водата 

- Навремено отстранување на секој настанат 

дефект во водоводната и канализиционата 

мрежа; 
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- Промотивни и други активности за рационално 

користење на водата за пиење; 

 

2.2.2.2. Обезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарно----хигиенски и други хигиенски и други хигиенски и други хигиенски и други 

услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, услови во производството, подготвувањето, 

чувчувчувчувањето и прометот на храната; ањето и прометот на храната; ањето и прометот на храната; ањето и прометот на храната;     

 

Во согласност со Законот за безбедност на храна, 

ЈЗУ Центар за јавно здравје ќе спроведува: 

 

- Консултантски услуги за воспоставување и 

примена на ХАСАП систем за контрола на 

безбедноста на храната во производството и 

промеетот; 

- Здравствени прегледи на вработените лица што 

работат со храна; 

- Лабораториски испитувања на суровини и готова 

храна; 

 

3.3.3.3. Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и Отстранување на отпадни води и друг цврст и 

течен отпад  на начин кој ќе оневозможи течен отпад  на начин кој ќе оневозможи течен отпад  на начин кој ќе оневозможи течен отпад  на начин кој ќе оневозможи 

загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода загадувањење на човековата околина (вода 

земјиште возземјиште возземјиште возземјиште воздух); дух); дух); дух);     

 

Според одлука на Општина Чашка, 

организирањето, отстранувањето на цврст отпад и 

отпадни води го врши ЈПКД Тополка од Чашка. 

- ЈПКД Топлка склучила договори за собирање на 

цврст и друг бесопасен смет со домаќинствата, и 

останатите вршители на дејност, во неколку 

населени места и контуинирано ќе продолжи да 

вклучува нови корисници на оваа услуга, со цел 

вклучување на сите населени места во 

организираното собирање, транспортирање, и 

депонирање на смет, со што ќе се обезбеди здрава и 

чиста животна средина за сите граѓани на општина 

Чашка.  

Во договорот многу добро се прецизирани 

обврските на корисникот и давателот на услугата 

како што се: 

-   Фрлањето смет само во контејнерите и местата 

за таа намена;  

-  Редовно собирање, празнење на контејнерите, 

транспортирање и    депонирање на сметот; 

 

Други активности: 

 

- Собирање на дивите депонии и транспортирање 

на собрениот смет во депонијата Глиниште во 

Чашка;  

- Редовно ќе се оддржуваат постоечките а по 

потреба ке се направат и нови канали, за 

атмосферски води со цел да се оневозможи 

загадување на воздухот, водата, и опчвата. 

 

4.4.4.4. Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, Вршење на превентивна дезинфекција, 

дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско дезинсекција,  дератизација и други хигиенско 

технички мерки во населените места и други технички мерки во населените места и други технички мерки во населените места и други технички мерки во населените места и други 

јавни површини;     јавни површини;     јавни површини;     јавни површини;         

Законот за Заштита на населението од заразни 

болести налага превентивна дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација во здравствени, 

училишни, предучилишни, социјални установи, 

објекти за производство и промет на храна, зелени 

пазари, автобуски стојалишта, канализации, 

депонии и друго. 

Спроведувањето на дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација во јавните установи и објекти ќе се 

врши врз основа на барање или склучени договори 

помеѓу ЈЗУ ЦЈЗ велес, или други даватели на вакви 

услуги и корисниците на услугите. 

Превентивна Дезинфекција ќе се врши во сите 

основни и подрачни училишта во периодот пред 

почетокот на учебната година и пред почетокот на 

второто полугодие. 

Дезинсекција ќе се брши на целата територија на 

општината, со претходно мапирање на локациите и 

населените места каде присутството на комарците е 

поголемо, населените места низ кои течат реки, 

притоките, оризниците, депоните и сл. 

Дератизација ќе се врши во канализационата 

мрежа (во шахтите), јавни објекти и јавни површини.  

 

5.5.5.5. Обезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарноОбезбедување на санитарно----технички и технички и технички и технички и 

хигиенски услови во јавните објектихигиенски услови во јавните објектихигиенски услови во јавните објектихигиенски услови во јавните објекти: училишни : училишни : училишни : училишни 

и предучилишни установи, објекти за исхрана, и предучилишни установи, објекти за исхрана, и предучилишни установи, објекти за исхрана, и предучилишни установи, објекти за исхрана, 

водоснабдување, други јавни установи, водоснабдување, други јавни установи, водоснабдување, други јавни установи, водоснабдување, други јавни установи, 

средства за јавен сообраќај, како и на јавни средства за јавен сообраќај, како и на јавни средства за јавен сообраќај, како и на јавни средства за јавен сообраќај, како и на јавни 

места; места; места; места;     

 

Децата и учениците се најнезаштитената 

категорија на население. За заштита на нивниот 

интегритет, и нивна заштита од заразни болести 

како што се заразна жолтица и други цревни 

заболувања, во 2013 година  ќе се продолжат 

редовните посети на училишните установи од страна 

на санитарниот и здравствен инспектор и лекарите 

од Центарот за јавно здравје. 

Врз основа на направените контроли на терен, 

училиштата ќе добиваат извештај за стекнатата 

состојбата, со предлог мерки за подобрување. 

  

6.6.6.6. Обезбедување на хигиенски исправна вода Обезбедување на хигиенски исправна вода Обезбедување на хигиенски исправна вода Обезбедување на хигиенски исправна вода 

вода во бањите, рекреативните базени, езера, и вода во бањите, рекреативните базени, езера, и вода во бањите, рекреативните базени, езера, и вода во бањите, рекреативните базени, езера, и 

други рекреативни објекти и природни други рекреативни објекти и природни други рекреативни објекти и природни други рекреативни објекти и природни 

лекувалишлекувалишлекувалишлекувалишта   та   та   та       

 

Следење на исправноста на водата на реките 

Бабуна и Тополка како поголеми реки на 

територијата на Општина Чашка кои од страна на 

населението се користат за рекреативно капење. 

ЈЗУ Центар за јавно здравје прави аналиа на водата 

од реките Бабуна и Тополка, во долниот тек, пред 

вливот во реката Вардар. Доколку се констатира 

дека водата од реките е загадена, ќе се извести 

населението за да не се користат реките за 

рекреативно капење, и ќе се превземаат мерки за 

решавање на проблемот со загаденоста на реките. 
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8.8.8.8. Обезбедување на превентивноОбезбедување на превентивноОбезбедување на превентивноОбезбедување на превентивно----промотивни промотивни промотивни промотивни 

активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на активности за унапредување на здравјето на 

населението.населението.населението.населението.    

    

- Советување на населението како да се заштитат 

од заразни болест и советување на лицата 

заболени од заразни болести.  

- Во зависност од случувањата ќе се спроведуваат и 

типизирани предавања на учениците од 

основните училишта. 

-  Следење на исправноста на водата за пиење од 

водоснабдителните системи со вршење на 

хемиски и бактероллошки анализи од страна на 

ЦЈЗ Велес. 

 

Програмата ќе се финансира со средства од 

Буџетот на Општина Чашка. 

 

Бр.07-762/17 

17.05.2013 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    

За објавување на Одлука за давање на согласност За објавување на Одлука за давање на согласност За објавување на Одлука за давање на согласност За објавување на Одлука за давање на согласност 

за отуѓувањеза отуѓувањеза отуѓувањеза отуѓување    (продажба) на недвижни ствари во (продажба) на недвижни ствари во (продажба) на недвижни ствари во (продажба) на недвижни ствари во 

КО Папрадиште КП бр.46КО Папрадиште КП бр.46КО Папрадиште КП бр.46КО Папрадиште КП бр.46    (планинарски дом (планинарски дом (планинарски дом (планинарски дом 

Чеплес)Чеплес)Чеплес)Чеплес)    сопственост на сопственост на сопственост на сопственост на ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

 

   Се објавува Одлука за давање на согласност за 

отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО 

Папрадиште КП бр.46 (планинарски дом Чеплес) 

сопственост на Општина Чашка, што Советот на 

општина Чашка ја усвои на седницата на 17.05.2013 

година. 

 

Бр.08- 762/4 

17.05.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа чллен 36 став 1 точка 10 и член 50 став 1 

точка 15 од Законот за Локалната Самоуправа 

(,,Службен Весник на РМ,, бр.05/02), член 5, чллен 29 

точка 8, член 31-42 од Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи (,,Службен 

Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07 и 35/11), Советот на 

Општина Чашка на 3-тата седница одржана на ден 

17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за давање согласност за давање согласност за давање согласност за давање согласност за отуѓувањеза отуѓувањеза отуѓувањеза отуѓување    (продажба) на (продажба) на (продажба) на (продажба) на 

недвижни ствари во КО Папранедвижни ствари во КО Папранедвижни ствари во КО Папранедвижни ствари во КО Папрадиште КП бр.46диште КП бр.46диште КП бр.46диште КП бр.46    

(планинарски дом Чеплес)(планинарски дом Чеплес)(планинарски дом Чеплес)(планинарски дом Чеплес)    сопственост на сопственост на сопственост на сопственост на 

ООООпштина Чашкапштина Чашкапштина Чашкапштина Чашка    

 

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.50875 за КО 

Папрадиште, издаден од АКН- Одделение за 

катастар на недвижности - Велес: 

ЛИСТ В:  Податоци за згради, посебни делови од 

згради и други објекти  

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- ПОДРУМ, број- /, намена на посебен дел 

на зградата- П (помошна просторија), со внатрешна 

површина од 30м2, со право на недвижност- 

сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на 

зградата ПП (помошни површини- тераса, лоѓија или 

балкон) со внатрешна површина од 51м2, со право на 

недвижност- сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на 

зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 73м2, 

со право на недвижност- сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 1, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- 1, намена на посебен дел 

на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 

58м2, со право на недвижност- сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 2, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- 1, намена на посебен дел 

на зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 

156м2, со право на недвижност- сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 2, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- КАТ 1, број- 2, намена на посебен дел на 

зградата СТ (стан), со внатрешна површина од 170м2, 

со право на недвижност- сопственост, 

-КП број основен 46, дел 0, адреса ,,Чеплес,, број на 

зграда 3, намена на зградата А4 (времено домување), 

влез 1, кат- ПРИЗЕМЈЕ, број- /, намена на посебен дел 

на зградата- П (помошна просторија), со внатрешна 

површина од 22м2, со право на недвижност- 

сопственост, 
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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 и 

35/11), 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 

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 и 35/11). 

 

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.07-762/3 

17.05.2013 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    

за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна 

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

КП КП КП КП 28282828 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

Се објавува, одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 28 КО 

Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе 

на седницата на 17.05.2013 година. 

    

Бр.08- 762/6 

17.05.2013 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 17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

за за за за вклопување во идна урбанистичковклопување во идна урбанистичковклопување во идна урбанистичковклопување во идна урбанистичко----планскапланскапланскапланска    

документација документација документација документација нананана    КП КП КП КП 28282828 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 28 КО Смиловци.  

 

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.07-762/5 

17.05.2013 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 планска документација на планска документација на планска документација на     

КП КП КП КП 27272727 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

    

Се објавува, одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 27 КО 

Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе 

на седницата на 17.05.2013 година. 
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Бр.08- 762/8 

17.05.2013 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 17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

за вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 27272727 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 27 КО Смиловци.  

 

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.07-762/7 

17.05.2013 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    

за објавување на одлука зза објавување на одлука зза објавување на одлука зза објавување на одлука за вклопување во идна а вклопување во идна а вклопување во идна а вклопување во идна 

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

КП КП КП КП 26262626 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

Се објавува, одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 26 КО 

Смиловци, што Советот на Општина Чашка ја донесе 

на седницата на 17.05.2013 година. 

    

Бр.08- 762/10 

17.05.2013 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 17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

за вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 26262626 КО  КО  КО  КО СмиловциСмиловциСмиловциСмиловци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 26 КО Смиловци.  

 

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.07-762/9 

17.05.2013 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: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна за објавување на одлука за вклопување во идна 

урурурурбанистичкобанистичкобанистичкобанистичко----планска документација на планска документација на планска документација на планска документација на     

КП КП КП КП 554554554554 КО  КО  КО  КО Долно ВрановциДолно ВрановциДолно ВрановциДолно Врановци    

 

Се објавува, одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 554 КО 

Долно Врановци, што Советот на Општина Чашка ја 

донесе на седницата на 17.05.2013 година. 

    

Бр.08- 762/12 

17.05.2013 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 17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

за вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 554554554554 КО  КО  КО  КО Долно ВрановциДолно ВрановциДолно ВрановциДолно Врановци    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

документација на КП 554 КО Долно Врановци.  

 

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.07-762/11 

17.05.2013 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    

за објавување на одлука за вклопување вза објавување на одлука за вклопување вза објавување на одлука за вклопување вза објавување на одлука за вклопување во идна о идна о идна о идна 

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

КП КП КП КП 374/12374/12374/12374/12 КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

Се објавува, одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска документација на КП 374/12 

КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе 

на седницата на 17.05.2013 година. 

    

Бр.08- 762/14 

17.05.2013 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 17.05.2013 година ја донесе следната: 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

за вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичкоза вклопување во идна урбанистичко----планска планска планска планска 

документација надокументација надокументација надокументација на    КП КП КП КП 374/12374/12374/12374/12 КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка донесува Одлука за 

усогласување на намената на земјиштето на 
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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 

извршување усогласување на намената на 

земјиштето за КП 374/12 КО Чашка.  

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената која е означена како индивидуално 

домување да биде усогласена со класата на намени 

Г3 – сервиси (соодветно на состојбата на теренот). 

 

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.07-762/13 

17.05.2013 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 а објавување на Одлука а објавување на Одлука а објавување на Одлука за ставање вон сила на за ставање вон сила на за ставање вон сила на за ставање вон сила на 

Одлука за Одлука за Одлука за Одлука за користење вода за пиење од селски користење вода за пиење од селски користење вода за пиење од селски користење вода за пиење од селски 

бунар кој се наоѓа на КП бр.бунар кој се наоѓа на КП бр.бунар кој се наоѓа на КП бр.бунар кој се наоѓа на КП бр.    686 во с.686 во с.686 во с.686 во с.    Стари Град Стари Град Стари Град Стари Град 

Општина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина Чашка    

 

  Се објавува Одлука за ставање вон сила на Одлука 

за користење вода за пиење од селски бунар кој се 

наоѓа на КП бр. 686 во с.Стари Град Општина Чашка, 

што Советот на Опшина Чашка ја  усвои на 

седницата на 17.05.2013 година. 

 

Бр.08- 762/16 

17.05.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22  став 1 точка 9 од Законот за 

локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр 

5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 

17.05.2013,  донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза ставање вон сила на Одлука за користење вода а ставање вон сила на Одлука за користење вода а ставање вон сила на Одлука за користење вода а ставање вон сила на Одлука за користење вода 

за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.за пиење од селски бунар кој се наоѓа на КП бр.    

686 во с.686 во с.686 во с.686 во с.    Стари Град Општина ЧашкаСтари Град Општина ЧашкаСтари Град Општина ЧашкаСтари Град Општина Чашка    

 

ччччллллен ен ен ен 1111    

     Со оваа Одлука се става вон сила Одлуката за 

користење вода за пиење од селски буна кој се наоѓа 

на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина Чашка, 

донесена од Советот на Општина Чашка на 

седницата одржана на ден 13.03.2013 под бр. 07-

435/49. 

 

ччччллллен ен ен ен 2222    

    Се задолжува Градоначалникот на Општина 

Чашка  да ја спроведе оваа Одлука.  

 

ччччллллен ен ен ен 3333    

  Заклучокот влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

Општина Чашка. 

 

Бр.07-762/15 

17.05.2013 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 Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на а објавување на Заклучок за усвојување на 

финансиски извештаи пофинансиски извештаи пофинансиски извештаи пофинансиски извештаи поднесени од днесени од днесени од днесени од 

организаторите на изборна кампањаорганизаторите на изборна кампањаорганизаторите на изборна кампањаорганизаторите на изборна кампања    

    

Се објавува Заклучок за усвојување на финансиски 

извештаи поднесени од организаторите на изборна 

кампања, што Советот на Опшина Чашка го усвои на 

седницата на 17.05.2013 

 

Бр.08- 762/21 

17.05.2013 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. 

5/2002), а во согласност со член 85 од Изборниот 

законик (Службен Весник на РМ бр.40/06, 142/12) 

Советот на Општина Чашка на седницата на 

17.05.2013 година донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на финансиски извештаи поднесени а усвојување на финансиски извештаи поднесени а усвојување на финансиски извештаи поднесени а усвојување на финансиски извештаи поднесени 

од организаторите на изборна кампањаод организаторите на изборна кампањаод организаторите на изборна кампањаод организаторите на изборна кампања    

    

1. Советот на Општина Чашка ги прифати и усвои 

финансиските извештаи поднесени од 

Организатори на изборна кампања: 

 

• Демократска Унија за интеграцијаДемократска Унија за интеграцијаДемократска Унија за интеграцијаДемократска Унија за интеграција----ДУИ ДУИ ДУИ ДУИ     

• Народно Движење за МакедонијаНародно Движење за МакедонијаНародно Движење за МакедонијаНародно Движење за Македонија    

    

, а се однесуваат на вкупно потрошени средства за 

Локални избори 2013 година. 

 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник 

на Општина Чашка. 

 

Бр.07-762/20 

17.05.2013 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 наа објавување наа објавување наа објавување на  ззззаклучок   за симнување на аклучок   за симнување на аклучок   за симнување на аклучок   за симнување на 

точки од Дневен редточки од Дневен редточки од Дневен редточки од Дневен ред    

 

   Се објавува Заклучок  за симнување на точки од 

Дневен ред, што Советот на Општина Чашка го усвои 

на седницата на 17.05.2013 година. 

 

Бр.08- 762/23 

17.05.2013 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. 

5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 

17.05.2013,  донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза симнуа симнуа симнуа симнување на точки од Дневен редвање на точки од Дневен редвање на точки од Дневен редвање на точки од Дневен ред    

 

1. Точката 3 од Дневниот ред “Предлог-Одлука за 

измена и дополнување на Одлуката за 

формирање на општински штаб за заштита и 

спасување во Oпштина Чашка” и  Точката 5 од 

Дневниот ред, “Предлог Решение за избор на 

членови во Комисии и Одбори формирани од 

Советот на Oпштина Чашка”, беа симнати од 

Дневен ред на самата седница на Советот на 

Oпштина 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 Сллужбен гласник на 

Општина Чашка. 

 

Бр.07-762/22 

17.05.2013 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р 
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3.3.3.3. Програма за спроведување на општи мерки за 
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планска документација на КП 554 КО Долно 
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14.14.14.14. Заклучок за објавување на одлука за вклопување 

во идна урбанистичко-планска документација на 

КП 374/12 КО Чашка; 

 

 

 

 

15.15.15.15. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-

планска документација на КП 374/12 КО Чашка; 

 

16.16.16.16. Заклучок за објавување на Одлука за ставање вон 

сила на Одлука за користење вода за пиење од 

селски бунар кој се наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари 

Град Општина Чашка; 

 

17.17.17.17. Одлука за ставање вон сила на Одлука за 

користење вода за пиење од селски бунар кој се 

наоѓа на КП бр. 686 во с. Стари Град Општина 
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18.18.18.18. Заклучок за објавување на Заклучок за 

усвојување на финансиски извештаи поднесени 

од организаторите на изборна кампања; 

 

19.19.19.19. Заклучок за усвојување на финансиски извештаи 

поднесени од организаторите на изборна 

кампања; 

 

20.20.20.20. Заклучок за објавување на  заклучок   за 

симнување на точки од Дневен ред; 

 

21.21.21.21. Заклучок за симнување на точки од Дневен ред. 
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