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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 8 
 година XVII 

28.06.2013 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 оооодлукадлукадлукадлука за  за  за  за утврдување на утврдување на утврдување на утврдување на 

приоритет на проектприоритет на проектприоритет на проектприоритет на проект    

    

  Се објавува одлука за  утврдувње на  приоритет на 

проектот „Реконструкција со проширување на 

локален пат Манастир - с.Мокрени – м.в.Теовски 

уши”, од Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, мерка 321, што 

Советот на Општина Чашка ја усвои на седницата на 

24.06.2013 година. 

 

Бр.08- 1009/7 

24.06.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 22 

став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1 

точка 4 од Статутот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка, на седницата одржана на ден 

24.06.2013 година, ја донесе следнава: 

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проект    

 

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот 

„Реконструкција со проширување на локален пат 

Манастир - с. Мокрени – м.в. Теовски уши”, од 

Агенција за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, мерка 321. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето,а ќе 

се  објави во Службен гласник на Општина Чашка “. 

 

 

 

Бр.07-1009/8 

24.06.2013 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 а објавување на а објавување на а објавување на оооодлука за давање согласност за длука за давање согласност за длука за давање согласност за длука за давање согласност за 

намената на инвнамената на инвнамената на инвнамената на инвестицииестицииестицииестиции    

 

Се објавува Одлука за дава согласност за намена 

на инвестицијата со цел реализација на проектот 

„Реконструкција со проширување на локален пат 

Манастир - с.Мокрени – м.в.Теовски уши” преку 

мерката 321 од Агенцијата за финансиска поддршка 

во земјоделството и руралниот развој, што Советот 

на Општина Чашка ја усвои на седницата на 

24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/9 

24.06.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 22 

став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1 

точка 4 од Статутот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка, на седницата одржана на ден 

24.06.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза давање согласност за намената на а давање согласност за намената на а давање согласност за намената на а давање согласност за намената на 

инвесинвесинвесинвестицијататицијататицијататицијата    
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член 1член 1член 1член 1    

Со оваа одлука Советот на Општина  Чашка дава 

согласност за намена на инвестицијата со цел 

реализација на проектот „Реконструкција со 

проширување на локален пат Манастир - с.Мокрени 

– м.в.Теовски уши” преку мерката 321 од Агенцијата 

за финансиска поддршка во земјоделството и 

руралниот развој. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се  објави во Службен гласник на Општина Чашка “. 

 

Бр.07-1009/10 

24.06.2013 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 а објавување на а објавување на а објавување на оооодлука за длука за длука за длука за утврдување на утврдување на утврдување на утврдување на 

приоритет на проектприоритет на проектприоритет на проектприоритет на проект    

 

   Се објавува Одлука за  утврдувње на  приоритет на 

проектот „Асфалтирање на локален пат за село 

Војница“ - преку Агенцијата за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој, 

мерка 323, што Советот на Општина Чашка ја усвои 

на седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/5 

24.06.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 22 

став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1 

точка 4 од Статутот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка, на седницата одржана на ден 

24.06.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проекта утврдување на приоритет на проект    

 

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот 

„Асфалтирање на локален пат за село Војница“ -

преку Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, мерка 323. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се  објави во „Службен гласник на Општина Чашка “. 

 

Бр.07-1009/6 

24.06.2013 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 а објавување а објавување а објавување на на на на оооодлука за давање согласност за длука за давање согласност за длука за давање согласност за длука за давање согласност за 

намената на инвестицијатанамената на инвестицијатанамената на инвестицијатанамената на инвестицијата    

    

   Се објавува Одлука за  давање согласност за намена 

на инвестицијата со цел реализација на проектот 

„Асфалтирање на локален пат за село Војница“ од 

Агенцијата за финансиска поддршка во 

земјоделството и руралниот развој, преку мерка 323, 

што Советот на Општина Чашка ја усвои на 

седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/3 

24.06.2013 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 и член 22 

став 1 точка 4  од Законот за локална самоуправа 

(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 14, став 1 

точка 4 од Статутот на Општина Чашка, Советот на 

Општина Чашка, на седницата одржана на ден 

24.06.2013 година, ја донесе следнава: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

зззза давање согласност за на давање согласност за на давање согласност за на давање согласност за намената на амената на амената на амената на 

инвестицијатаинвестицијатаинвестицијатаинвестицијата    

 

член 1член 1член 1член 1    

Со оваа одлука Советот на Општина Чашка  дава 

согласност за намена на инвестицијата со цел 

реализација на проектот „Асфалтирање на локален 

пат за село Војница“ од Агенцијата за финансиска 

поддршка во земјоделството и руралниот развој, 

преку мерка 323. 
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член 2член 2член 2член 2    

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се  објави во Службен гласник на Општина Чашка “. 

 

Бр.07-1009/4 

24.06.2013 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 докуменација на планска докуменација на планска докуменација на планска докуменација на     

КП 317КП 317КП 317КП 317 КО Оморани КО Оморани КО Оморани КО Оморани    

 

   Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска докуменација на КП 317 КО КП 317 КО КП 317 КО КП 317 КО 

ОмораниОмораниОмораниОморани, што Советот на Општина Чашка ја усвои 

на седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/17 

24.06.2013 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 24.06.2013 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 317317317317 КО  КО  КО  КО ОмораниОмораниОмораниОморани    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП  317 КО Оморани. 

 

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 („Сл.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.07-1009/18 

24.06.2013 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 докуменација на планска докуменација на планска докуменација на планска докуменација на     

КП КП КП КП 3076307630763076 КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 

   Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска докуменација на КП КП КП КП 3076307630763076 КО  КО  КО  КО 

ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци, што Советот на Општина Чашка ја 

усвои на седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/19 

24.06.2013 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 24.06.2013 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за вклопување во идза вклопување во идза вклопување во идза вклопување во идна урбанистичко на урбанистичко на урбанистичко на урбанистичко ––––    планска планска планска планска 

документација на документација на документација на документација на КП КП КП КП 3076307630763076 КО  КО  КО  КО ВладиловциВладиловциВладиловциВладиловци    

 



 4 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 3076 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.07-1009/20 

24.06.2013 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 докуменација на планска докуменација на планска докуменација на планска докуменација на     

КП КП КП КП 4274427442744274 КО  КО  КО  КО ТеовоТеовоТеовоТеово    

 

   Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска докуменација на КП КП КП КП 4274427442744274 КО  КО  КО  КО 

ТеовоТеовоТеовоТеово, што Советот на Општина Чашка ја усвои на 

седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/25 

24.06.2013 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 24.06.2013 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 документација на документација на документација на КП КП КП КП 4274427442744274 КО  КО  КО  КО ТеовоТеовоТеовоТеово    

 

член 1член 1член 1член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

вклопување во идна урбанистичко – планска 

документација на КП 4274 КО Теово. 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената да биде усогласена со постојната класа 

на намени А – домување. 

 

члчлчлчлен 3ен 3ен 3ен 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.07-1009/26 

24.06.2013 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 докуменација на планска докуменација на планска докуменација на планска докуменација на     

КП КП КП КП 127/5127/5127/5127/5 КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

   Се објавува Одлука за вклопување во идна 

урбанистичко-планска докуменација на КП КП КП КП 127/5127/5127/5127/5 КО  КО  КО  КО 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка, што Советот на Општина Чашка ја усвои на 

седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/21 

24.06.2013 година 

Чашка 
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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 24.06.2013 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 

документацијадокументацијадокументацијадокументација на  на  на  на КП КП КП КП 127/5127/5127/5127/5 КО  КО  КО  КО ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

член 1член 1член 1член 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  на КП  127/5 КО  

Чашка . 

 

член 2член 2член 2член 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 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.07-1009/22 

24.06.2013 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 а објавување на Одлука за извршување а објавување на Одлука за извршување а објавување на Одлука за извршување 

усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на     

КП 6166 КП 6166 КП 6166 КП 6166 КО БогомилаКО БогомилаКО БогомилаКО Богомила    

    

   Се објавува Одлука за извршување усогласување на 

намената на земјиштето на КП 6166 КО Богомила, 

што Советот на Општина Чашка ја усвои на 

седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/23 

24.06.2013 година 

Чашка 

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (“Сл.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 24.06.2013 година ја донесе следната 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за за за за извршување усогласување на намена на извршување усогласување на намена на извршување усогласување на намена на извршување усогласување на намена на 

земјиштето наземјиштето наземјиштето наземјиштето на    КП КП КП КП 6166616661666166     КО  КО  КО  КО БогомилаБогомилаБогомилаБогомила    

 

член 1член 1член 1член 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  на КП  6166 КО  

Богомила . 

 

член 2член 2член 2член 2    

Намената која е означена како Г5- инфраструктура 

железница да биде усогласена со  класата  на намени 

А1  – домување (соодветно на состојбата на терен). 
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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.07-1009/24 

24.06.2013 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 а објавување на а објавување на а објавување на ззззаклучок аклучок аклучок аклучок за усвојување на План за усвојување на План за усвојување на План за усвојување на План 

зззза развој  на комуналните дејности на а развој  на комуналните дејности на а развој  на комуналните дејности на а развој  на комуналните дејности на 

територијата на територијата на територијата на територијата на ООООпштина Чашка за период од јуни пштина Чашка за период од јуни пштина Чашка за период од јуни пштина Чашка за период од јуни 

2013 до јуни 20162013 до јуни 20162013 до јуни 20162013 до јуни 2016    

 

   Се објавува Заклучок за усвојување на План за 

развој  на комуналните дејности на територијата на 

општина Чашка за период од јуни 2013 до јуни 2016, 

што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/27 

24.06.2013 година 

Чашка 

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 22  став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 

5/2002, Советот на Општина Чашка на седницата на 

24.06.2013,  донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза усвојување на План за развој на комуналните а усвојување на План за развој на комуналните а усвојување на План за развој на комуналните а усвојување на План за развој на комуналните 

дејности на територијата на дејности на територијата на дејности на територијата на дејности на територијата на ООООпштина Чашка за пштина Чашка за пштина Чашка за пштина Чашка за 

период од јуни 2013 до јуни 2016период од јуни 2013 до јуни 2016период од јуни 2013 до јуни 2016период од јуни 2013 до јуни 2016    

    

    

1. Советот на Општина Чашка  усвои План за развој  

на комуналните дејности на територијата на 

општина Чашка за период од јуни 2013 до јуни 

2016.  

 

2. Заклучокот  влегува во сила со донесувањето,а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр.07-1009/28 

24.06.2013 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                 Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

Врз основа на член 7 од Законот за комуналните 

дејности („Службен весник на РМ” бр.95/12) и член 12 

од Статутот на Општина Чашка, Советот на Општина 

Чашка на 4-тата седница одржана на ден 24.06.2013 

година, донесе: 

    

ПЛАНПЛАНПЛАНПЛАН    

за развој на комуналните дејности на за развој на комуналните дејности на за развој на комуналните дејности на за развој на комуналните дејности на 

територијата на Општина Чашка за период јуни територијата на Општина Чашка за период јуни територијата на Општина Чашка за период јуни територијата на Општина Чашка за период јуни 

2013 2013 2013 2013 –––– јуни 2016 јуни 2016 јуни 2016 јуни 2016 година година година година    

    

Општи одредби Општи одредби Општи одредби Општи одредби  

Со овој План се врши планирање на комуналните 

дејности во поглед на нивниот развој на територијата 

на Општина Чашка за периодот од 3 години т.е од 

јјуни 2013 до јуни 2016 година.    

Под комунални дејности во смисла на овој План се 

подразбира поблиско уредување на односите и 

начинот на вршење на комуналните дејности како 

што се: 

 

1. Снабдување со вода за пиење; 

2. Одведување и прочистување на отпадни води; 

3. Одведување и испуштање на атмосферски води; 

4. Јавен општински превоз; 

5. Собирање и транспортирање на комунален отпад 

и други видови на неопасен отпад; 

6. Депонирање на индустриски отпад и штетни 

материи; 

7. Депонирање отпадоци што се создаваат со 

изведување на градежни работи; 

8. Одржување на јавна чистота; 

9. Уредување, одржување и користење на паркови, 

зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни 

површини; 

10. Одржување на улична сообраќајна 

сигнализација и други инфраструктурни објекти 

од локално значење; 

11. Одржување на гробишта, крематориуми  и 

давање на  погребални услуги; 

12. Поставување и Одржување на јавно 

осветлување; 
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13. Изградба, Одржување и користење на јавен 

простор за паркирање и на објектите кои се 

наоѓаат на тој простор; 

14. Одржување и користење на отворени и 

затворени пазари на големо и мало; 

15. Оџачарски услуги / работи; 

16. Одржување на комунални уреди; 

17. Отстранување и чување на хаварисани возила, 

земјоделски машини со приклучни и без 

приклучни орадија; 

18. Уловување на животните -  скитници; 

19. Украсување на населените места; 

20. Одржување на јавни санитарни јазли; 

21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција 

и дератизација; 

22. Чување на животни и домашни миленици во 

населени места; 

23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на 

јавни и сообраќајни површини; 

 

Комуналните дејности од овој План можат да ги 

вршат јавните претпријатија основани од општина 

Чашка, како и други домашни и странски физички и 

правни лица овластени од општината согласно Закон 

(во понатамошниот текст: даватели на услуги). 

Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно 

и квалитетно вршење на комуналните дејности, како 

и одржување на објектите и опремата на 

комуналната инфраструктура во функционална 

состојба. Давателите  на услугите се должни да се 

придржуваат на одредбите од овој План заради 

непречено и функционално вршење на овие дејности 

кои се од јавен интерес. 

 

1. Снабдување со вода за пиење1. Снабдување со вода за пиење1. Снабдување со вода за пиење1. Снабдување со вода за пиење    

Снабдувањето со вода за пиење е дејност од јавен 

интерес.Под поимот снабдување со вода за пиење се 

подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на 

водата преку водоснабдителниот систем до главниот 

водомер на корисникот на услугата.Вода за пиење е:- 

секоја вода, во својата првобитна состојба или по 

третман, наменета за консумирање од страна на 

човекот, готвење, подготовка на храна или за други 

домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува 

и дали се снабдува од водоводната мрежа или од 

цистерни; Водоснабдителен систем е збир на 

хидротехнички објекти за снабдување со вода за 

пиење и тоа: водозафат (место каде давателот на 

услугата зафаќа површинска или подземна вода), 

резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и 

хлоринаторска станица, главен довод, магистрален 

вод, улична водоводна мрежа и водоводен 

приклучок заедно со придружните објекти и 

опремата за довод на вода од водозафатот до 

приклучокот на главниот водомер на корисникот на 

услугата.Давателот на услугата врши снабдување со 

вода за пиење со зафаќањето, обработка и 

дистрибуција на водата преку водоснабдителниот 

систем до главниот водомер на корисникот на 

услугата. Давателот на услугата го врши 

управувањето и одржувањето на водоснабдителниот 

систем. Давателот на услугата утврдува надоместок 

за приклучување на корисникот на услугата на 

водоснабдителниот систем и висината на 

надоместокот зависно од големината на 

водоводниот приклучок, трошоците за 

приклучување, хидротехничките услови и друго, за 

која висина согласност дава основачот, односно 

Советот на Општина Чашка. 

Јавното претпријатие за комунални дејности 

Тополка  Чашка како единствен законски давател на 

комунални услуги во моментот стопанисува само 

водоснабдителните системи во Населба Чашка, 

Богомила, Теово, Оморани и Извор. Според 

податоците од одделението за комунални дејности 

на локалната самоуправа Чашка на територијата на 

општината има 21 водоснабдителни системи и тоа во 

нас.Чашка, Бањица, Горно Врановци, Еловец, Лисиче, 

Мелница, Горно Јаболчиште, Долно Јаболчиште, 

Бистрица, Мокрени, Нежилово, Папрадиште, 

Богомила, Согле, Теово, Владиловци, Извор, 

Мартолци, Оморани, Врановски анови и Голозинци. 

Останатите населени места немаат водоснабдителен 

систем и со вода за пиење се снабдуваат од селски 

чешми и бунари. 

Од горенаведените  водоснабдителни системи со 

вода по природен пат се обезбедени селата Бањица, 

Г.Врановци, Еловец, Лисиче, Мелница, Г.Јаболчиште, 

Д.Јаболчиште, Бистрица, Нежилово, Мокрени, Ореше, 

Папрадиште и Владиловци, а останатите 

водоснабдителни системи во населба Чашка, 

Оморани, Мартолци, Теово, Извор, Богомила, Согле, 

Врановски анови и Голозинци работат на принцип 

бунари и пумпи.Од анализите за хемиската и 

бактериолошка исправност на водата што ги 

добиваме од Заводот за здраствена заштита, 

исправна вода за пиење моментално имаат само 

водоводите во  населба Чашка, Мартолци и 

Мелница.Во следниот 3 годишен период се 

планираат да бидат превземени следните 

активности: 

Во поглед на водоснабдителните системи со кои во 

моментот стопанисува т.е управува ЈПКД Тополка 

Чашка да се подобри квалитетот и издашноста за 

водата за пиење во Населба Чашка преку изградба 

на Филтер станица, во Извор преку изградба на нов 

резервоар за вода за пиење и во Богомила со ископ 

на нов бунар или подобрување на издашноста на 

истиот. 

Во поглед на превземање на нови водоснабдителни 

системи под управување т.е стопанисување од 

страна на ЈПКД Тополка Чашка потребно е во 

следниот период да бидат превземени т.е да се 

спроведат одлуките кои се донесени од страна на 

Советот на Општина Чашка и тоа за Мелница, 

Лисиче, Голозинци и Врановски Анови.  

Превземањето на водоснабдителните системи да се 

врши преку формирање на комисија за утврдување 
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на фактичката состојба на водоводите. Во состав на 

комисијата да влезат претставници од Советот, од 

службите на општината, претставник од Управниот 

Одбор на ЈКПД Тополка, претставник од вработените 

на претпријатието, како и од МЗ од населеното место 

каде се превзема водоводот. 

Комисијата ќе ги  има следниве задачи: 

Прибирање на техничка документација доколку има 

( проект и сл.) Да изврши попис на опремата со која 

располага водоснабдителниот систем (профил и 

метража на цевки, број на водомери и сл.) Ги утврди 

недостатоците на водоснабдителниот систем кои 

треба да се отклонат пред или по превземањето на 

водоводот.- Подготви записник за завршената 

работа. Врз основа на прибавените податоци од 

Комисијата цената на услугата да ја формира 

давателот на услугата со согласност дадена од 

страна на основачот.Одредувањето на лицето за 

одржувањето на водоводот –инкасатор го утврдува 

директорот на ЈКПД Тополка по предлог на 

Комисијата формирана од страна на Советот на 

општина Чашка. 

    

2.2.2.2. Одведување и прочистување на отпадни води Одведување и прочистување на отпадни води Одведување и прочистување на отпадни води Одведување и прочистување на отпадни води    

Под одведување и пречистување на отпадни води се 

подразбира прифаќање на отпадните води од 

куќниот приклучок на дворната канализациона 

мрежа, одведување со уличната канализациона 

мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот, 

како и чистење на септичките јами. Одведување на 

урбани отпадни води е собирање на отпадните води 

од станбените, деловните, производните, 

административните и нив слични простори во 

агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, 

одведување со улична канализациона мрежа, 

пречистување во пречистителните станици и 

испуштање на отпадните води во 

реципиентот.Реципиент е секоја проточна и стоечка 

вода на површината на земјата во која се испуштаат 

урбаните отпадни и атмосферски води.Урбани 

отпадни води се отпадни води од домаќинствата, 

индустриски отпадни води и атмосферски води, 

односно мешавина од отпадни води од 

домаќинствата, индустриски отпадни води и 

атмосферски води. Урбани води од домаќинствата се 

отпадни води од станбени населби и од сервисните 

капацитети, кои што главно потекнуваат од 

човечкиот метаболизам и од активностите во 

домаќинствата. 

Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што 

се исфрла од просториите кои се користат за 

извршување на индустриска или трговска 

дејност.Канализационен систем систем е збир на 

хидротехнички објекти и тоа: колектори, 

магистрални канали, улична канализациона мрежа, 

атмосферска канализациона мрежа, црпни станици, 

сифони и постројки за почистување на урбаните 

отпадни води.Канализационен приклучок е спојот на 

канализационата мрежа на корисникот на услугата 

со уличната канализациона мрежа. Хидротехнички 

услови е акт на давателот на услугата издаден врз 

основа на претходно добиени услови за градба во кои 

се дефинира постоечката, односно предвидената 

улична канализациона мрежа. 

Давател на услугата е јавно претпријатие основано 

од општината т.е ЈКПД ,,Тополка,, Чашка кое ги 

исполнува условите на вршење на дејноста 

одведување и пречистување на отпадни води.  

На територијата на Општина чашка има целосно или 

делумно изградени 7 канализациони системи и тоа 

населба Чашка, Богомила, Извор, Теово, Мелница, 

Мартолци и Горно Врановци 

Во следниот 3 годишен период се планираат да бидат 

превземени следните активности: 

Во населените места каде ЈПКД тополка Чашка 

управува со канализационите системи во Теово да се 

изврши т.е ставање во функција на канализациониот 

систем за кој има и изградено пречистителна 

станица за одведување урбани отпадни води, за 

Богомила врз основа на изработен проект да се 

изврши изградба на краци од канализациониот 

систем на делово каде што нема изградено и да се 

изврши поместување на испустот на 

канализациониот систем под бунарите за вода за 

пиење, во населба Чашка да се изврши довршуввање 

со изградба на последната фаза главен крак  од 

канализациониот систем под Населба Чашка. 

Во населените места каде ЈПКД Тополка Чашка не 

стопанисува, а има изградено паралелно со 

превземање на водоснабдителниот сиситем да биде 

превземен и канализациониот систем, како што е 

примерот со Мартолци. 

Во населеното место Лисиче да се изгради 

канализационен систем врз основа на веќе 

изработен проект.   

 

3.Одведување и испуштање на атмосферски води3.Одведување и испуштање на атмосферски води3.Одведување и испуштање на атмосферски води3.Одведување и испуштање на атмосферски води    

Под одведување и испуштање на атмосферски води 

се подразбира прифаќање на атмосферските води од 

урбаните површини, одведување со 

канализационата атмосферски мрежа и испуштање 

во реципиент. Атмосферски води се сите 

површински води предизвикани од атмосферските 

врнежи кои преку сливниците се слеваат во 

атмосферската канализација.Атмосферска 

канализација (мрежа) е збир на хидротехнички 

објекти кои служат за прифаќање, одведување и 

испуштање во реципиент на атмосферската вода од 

урбаните површини.Дејноста за вршење на 

одведувањето и испуштањето на атмосферските 

води општината може да го довери на јавното 

претпријатие за комунални дејности основано од 

општината или на друго правно или физичко лице 

кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно 

вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот 

текст: давател на услугата). 

На територијата на Општина чашка во овој момент 

има изградено само 1 систем за Одведување и 
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испуштање на атмосферски води и истиот се наоѓа 

во Населба Чашка. За оваа комунална дејност  не се 

предвидуваат посебни активности освен во делот на 

одржување на истата во населба чашка. 

 

4.Јавен општински превоз 4.Јавен општински превоз 4.Јавен општински превоз 4.Јавен општински превоз     

Под јавен општински превоз се подразбира превоз на 

патници на подрачјето на Општина Чашка.Јавен 

општински превоз на подрачјето на општината 

можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца 

за вршење на таков вид превоз што ја 

министерството за транспорт и врски. Превозникот 

кој има лиценца за вршење на јавен општински 

превоз на патници може да отпочне со вршење на 

превоз, откако ќе добие дозвола и ќе регистрира 

возен ред за определена линија. Јавниот општински 

превоз на патници на подрачјето на општина Чашка 

го уредува Советот на општината со посебна Одлука, 

која е составен дел на Одлуката за комунален ред и 

мерки за нејзино спроведување. 

На територијата на Општина Чашка ставени се во 

функција следните линии кои истовремено се 

третираат и како меѓуопштински и тоа Велес-

Јасеново и обратно, Чашка-велес и обратно, Млница 

–Велес и обратно и Велес-лисиче и обратно. 

Во наредниот период согласно законските 

надлежности и склучената Спогодба за линиски 

превоз на патници ќе бидат објавени Објави и за 

следните линии: 

Горно Јаболчиште-Велес и обратно и Богомила –

Велес и обратно. 

 

5.5.5.5. Собирање и транспортирање на кому Собирање и транспортирање на кому Собирање и транспортирање на кому Собирање и транспортирање на комунален нален нален нален 

отпад и други видови на неопасен отпадотпад и други видови на неопасен отпадотпад и други видови на неопасен отпадотпад и други видови на неопасен отпад    

Под Собирање и транспортирање на комунален 

отпад и други видови на неопасен отпад се 

подразбира селектирање, собирање, транспортирање 

и обработка на комуналениот  отпад од населението 

и индустријата, негова рециклажа и преработка, 

депонирање на уредени депонии, како и одржување 

на депониите.Комунален  отпад е отпадот што се 

создава во секојдневниот живот и работа во 

станбени, дворни, деловни и други простории и 

површини и тоа: куќни отпадоци од различни 

видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и 

други земјоделски култури, хартија, картонска 

амбалажа, крпи, разни дрвени, метални стаклени, 

порцелански, кожни, пластични и гумени предмети 

и на нив слични нештетни отпадоци.Комунален 

отпад е неопасниот отпад што се создава од 

физичките лица во домаќинствата. Комерцијален 

отпад е секој друг отпад создаден од правни и 

физички лица при вршење на комерцијални, 

индустриски, занаетчиски, услужни, 

административни и слични дејности, кои според 

својата природа или според својот состав е сличен на 

отпадот од домаќинствата. Преработка на отпадот се 

операциите утврдени со Законот за управување со 

отпадот, кои имаат за цел да се искористат 

употребливите материи и состојки на отпадот, а 

притоа ги опфаќаат постапките за повторно 

користење на отпадот, за рециклирање и за 

користење на отпадот како извор на енергија, 

исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово 

дефинитивно одстранување.Отстранување на 

отпадот се операциите што обезбедуваат конечно 

решение за отпадот што не може повторно да биде 

употребен или преработен, а притоа не се загрозува 

животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

Собирање на отпадот е збир од организирани 

дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот 

се подготвува за транспорт.Складирање на отпадот е 

организирана дејност за складирање на создадениот 

отпад во објекти коишто ги исполнуваат 

пропишаните услови за таа намена за период 

пократок од три години, доколку складираниот 

отпад е наменет за третман и за преработка, или за 

период пократок од една година, доколку отпадот е 

наменет за отстранување. 

Во наредниот 3 годишен период преку давателот на 

услуга ЈПКД Тополка Чашка се планираат следните 

активности: 

Започнување на извршување на оваа комунална 

дејност во населените места за каде што има 

донесено Одлука советот на Општина чашка и тоа: 

Горно и Долно Јаболчиште, Горно Врановци, 

Врановски анови и населба Ввојнички пат. 

Тековно чистење на околината на Општинската 

депонија Глиниште и поставување на ограда од 

жичен материјал на истата. 

 

6.Депонирање на 6.Депонирање на 6.Депонирање на 6.Депонирање на индустриски отпад и штетни индустриски отпад и штетни индустриски отпад и штетни индустриски отпад и штетни 

материиматерииматерииматерии    

Индустриски неопасен отпад е отпадот што се 

создава при производствените процеси во 

индустријата и не содржи опасни карактеристики, а 

според својствата, составот и количеството се 

разликува од комуналниот отпад.Создавачите на 

индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се 

да склучат посебен договор за собирање и 

транспортирање на отпадот со давателот на услугата 

на територијата на општина Чашка.Со 

индустрискиот неопасен отпад се постапува во 

согласност со одредбите на Законот за управување со 

отпадот. 

Во поглед на оваа комунална дејност од причина што 

на територијата на општина Чашка има мал броја на 

индустриски капацитети, а дел од правните лица 

имаат склучено договор со ЈПКД Тополка Чшака, не  

се предвидуваат одредени активности. 

 

7.Депонирање отпадоци што се создаваат со 7.Депонирање отпадоци што се создаваат со 7.Депонирање отпадоци што се создаваат со 7.Депонирање отпадоци што се создаваат со 

изведување на градежни работиизведување на градежни работиизведување на градежни работиизведување на градежни работи    

Под депонирање на отпадоци што се создаваат со 

изведување на градежни работи утврдени со Закон, а 

кои немаат својство на комунален отпад се 

подразбира собирање, транспортирање и 

депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, 
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како и одржување на депониите.Отпадоци што се 

создаваат со изведување на градежни работи се: 

градежен материјал, земја, шут, згура, вар, цемент, 

чакал, песок, кал, камења, тули, ќерамички отпадоци 

и слично. 

Со отпадоците што се создаваат со изведување на 

градежни работи се постапува во согласност со 

одредбите на Законот за управување со отпадот што 

се однесуваат за инертниот отпад. Правните и 

физичките лица кои при изведувањето на градежни 

работи создаваат отпадоци кои немаат својство на 

комунален отпад, се должни сами да го собираат и да 

го транспортираат отпадот на местата определени од 

општината или истите да ги предадат на овластени 

правни и физички лица кои собираат и 

транспортираат отпад.Правните и физичките лица 

кои при изведувањето на градежни работи создаваат 

отпадоци кои немаат својство на комунален отпад 

должни се да поседуваат доказ дека отпадоците што 

се создаваат со изведувањето на градежните работи 

го предале на начин утврден во став 2 на овој член. 

Посебно уредените депонии, односно определените 

места ги одржува и со нив управува Јавното 

претпријатие за комунални дејности основано од 

Општината или правно или физичко лице кое од 

страна на Општината е овластено за вршење на 

истата дејност. 

Во поглед на оваа комунална дејност од причина што 

постои законска обврска на самите изведувачи на 

градежните работи, не се предвидуваат одредени 

активности, со исклучок на подобрувањето на 

состојбата на постоечката Општинска депонија 

Глиниште која истовремено е и депонија за градежен 

шут. 

 

8.Одржување на јавната чистота 8.Одржување на јавната чистота 8.Одржување на јавната чистота 8.Одржување на јавната чистота     

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и 

метење) и одржување на јавни и сообраќајни 

површини и чистење на снегот во зимски услови.Под 

јавни и сообраќајни површини во урбаните средини 

на подрачјето на Општина Чашка се подразбираат:-

улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, 

подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на 

кои не се наплатува надомест, скалила кои ги 

поврзуваат површините за јавен сообраќај;-детски 

игралишта, отворени игралишта за мали спортови и 

јавни санитарни објекти;-бензински и такси станици, 

автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во 

градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на 

патници, јавни телефонски говорници, отворени 

простори на јавни објекти, паркиралишта на кои се 

наплаќа надомест, паркови, парк-шуми, улични 

тревници, пазари, магацини и складишта на отворен 

простор, спортско - рекреативни терени (стадиони, 

тениски игралишта, стрелишта и слично), отворени 

простори на хотелските, туристичките и спортско - 

рекреативните објекти, патишта, проточни и суви 

канали, речни брегови и корита во урбаните средини. 

Одржувањето на јавната чистота на јавните и 

сообраќајни површини од оваа Одлука го врши 

јавното претпријатие основано од општината или 

правно и физичко лице согласно со 

закон.Сопствениците, односно корисниците на 

станови и станбени објекти, на објекти на правни и 

физички лица за вршење на дејност, земјиштето што 

им припаѓа за употреба на тие објекти, како и 

сопствениците, односно корисниците на 

неизградено градежно земјиште во урбаните 

средини, се должни да ја одржуваат чистотата во тие 

објекти.Јавните површини се користат во согласност 

со нивната намена. Јавните површини треба да се 

одржуваат така да бидат уредни и чисти за да 

служат за целта за кои се наменети. 

Во поглед на оваа комунална дејност во наредниот 3 

годишен период предвидените активности ќе се 

извршуваат согласно Годишните Програми што ги 

изготвува давателот на услугата, а ја донесува 

Советотна Општина Чашка најдоцна до 31 декември 

за наредната година. 

 

9.9.9.9. Уредување, одржување и користење на паркови,  Уредување, одржување и користење на паркови,  Уредување, одржување и користење на паркови,  Уредување, одржување и користење на паркови, 

зеленило, паркзеленило, паркзеленило, паркзеленило, парк----шуми, водни и рекреативни шуми, водни и рекреативни шуми, водни и рекреативни шуми, водни и рекреативни 

површиниповршиниповршиниповршини    

Под Уредување, одржување и користење на паркови, 

зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни 

површини се подразбира подигање, одржување и 

користење на зелени површини, садење на ниска и 

висока ветација и слично на подрачјето на општина 

Чашка.Паркови се посебно уредени и озеленети 

површини во урбаните средини согласно усвоените 

урбанистички планови кои им служат на граѓаните 

за одмор и рекреација. Одржувањето и користењето 

на парковите е дејност што ја врши јавното 

претпријатие за комунални дејности основано од 

Општината.Одржувањето, уредувањето и 

користењето на парковите се врши врз основа на 

годишна програма донесена од страна на Советот на 

општина Чашка а на предлог на јавното 

претпријатие на кое му е доверено управувањето со 

парковите. Јавното претпријатие е должно да ги 

одржува и уредува парковите согласно годишната 

програма донесена од страна на Советот на општина 

Чашка, а особено:- да обезбеди чуварска служба;-

хортикултурно да ги уредува површините во 

просторот на парковите;-редовно да ја одржува 

јавната чистота во парковите;-редовно да ги одржува 

патеките и просторот наменет за шеталишта;-да ги 

одржува во исправна состојба клупите за седење;-

редовно засадување, обработување и наводнување 

на зелените површини;-да постави корпи за 

отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно 

одржување,-редовно кастрење на ниските гранки 

заради безбедно шетање по парковите. 

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се 

подразбираат тревници, цветни и други насади, 

живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во 

натамошниот текст: зелени површини).Под јавни 

зелени површини во смисла на оваа Одлука се 
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подразбираат зелените површини покрај 

улиците,плоштадите, културно - историските 

споменици, јавните паркиралишта,рекреативните 

површини, детските игралишта,спортските терени, 

гробиштата и дворните места на јавните објекти на 

општината.Одржувањето на зелените површини 

опфаќа:- подигање, садење, одгледување и 

обновување на зелените површини;- заштита на 

зелените површини од оштетување, болести и 

штетници;- чистење на озеленетите површини; и- 

одржување и чистење на патеките на озеленетите 

површини.Одржувањето на јавните зелени 

површини го врши јавното претпријатие за 

комунални дејности основано од Општината врз 

основа на годишна програма донесена од страна на 

Советот на општина Чашка. 

Во поглед на оваа комунална дејност во наредниот 3 

годишен период предвидените активности ќе се 

извршуваат согласно Годишните Програми што ги 

изготвува давателот на услугата, а ја донесува 

Советотна Општина Чашка најдоцна до 31 декември 

за наредната година. 

 

10.Одржување на улична сообраќајна 10.Одржување на улична сообраќајна 10.Одржување на улична сообраќајна 10.Одржување на улична сообраќајна 

сигнализација и други инфраструктурни објетки сигнализација и други инфраструктурни објетки сигнализација и други инфраструктурни објетки сигнализација и други инфраструктурни објетки 

од локално значењеод локално значењеод локално значењеод локално значење    

Под одржување на улична сообраќајна 

сигнализација и други инфраструктурни објекти од 

локално значење во смисла на оваа Одлука се 

подразбира редовно одржување на вертикалната и 

хоризонталаната сигнализација и другите 

инфраструктурни објекти на локалните патишта и 

улици на подрачјето на општина Чашка (семафори, 

сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, 

надвозниците и слично)   како и зимско одржување 

на локалните патишта и улици.Работи за редовно 

одржување на локалните патишта и улици се:- 

поправка на коловозот и трупот на патот; - чистење 

на кловозот, уредување на банкини, заштита на 

косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување 

на одводите на патот, риголи, патни канавки, 

сливници, поправка на потпорни и обложни ѕидови и 

други објекти на патот;- работи на одржување на 

електрични инсталации - замена на дотраени 

светилки на раскрсници и друго осветлување на 

патот; - одржување на прегледност на локалните 

патишта и улици особено на места на вкрстосување;- 

косење на трева уредување и одржување на зелени 

површини и насади во патниот појас;- чистење снег и 

мраз од коловозот, посипување на коловот со сол или 

абразивни средства во осојничките места, мостовите, 

делниците со поголеми наклони на патот, како и на 

други места во случај на појава на мраз на коловозот; 

чистење, поставување, замена и поправка на 

хоризонталната и вертикалната сигнализација на 

патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на 

друга опрема на патот. 

Во поглед на оваа комунална дејност во наредниот 3 

годишен период предвидените активности ќе се 

извршуваат согласно Годишните Програми што ги 

изготвува општина Чашка т.е Советот на Општина 

чашка преку Програмата за градешно уредување на 

просторот на Општина Чашка и Програмата за 

зимско одржување на локални патишта. 

 

11.11.11.11. Одржување на гробишта, крематориуми  и  Одржување на гробишта, крематориуми  и  Одржување на гробишта, крематориуми  и  Одржување на гробишта, крематориуми  и 

давање на  погребални услугидавање на  погребални услугидавање на  погребални услугидавање на  погребални услуги    

Гробишта во смисла на овој План, се земјишта кои 

служат за закоп на умрените, како и земјишта на кои 

постојат видливи знаци за закопување на 

умрените.Гробиштата се изградуваат, уредуваат и 

одржуваат во согласност со урбанистичките и 

санитарните прописи.    Одржување на гробиштата е 

тековно и инвестиционо одржување на комуналната 

инфраструктура и придружните објекти на 

гробШтата Што подразбира изведување на работи 

заради зачувување на основните барања на објектот 

во текот на неговата употреба;Гробна такса 

(гробарина) е надомест за одржување на 

гробиШтата;Во местата во кои живеат припадници 

на разни вероисповести, на гробиштата се 

опредлеува дел за секоја вероисповест.Закопот на 

умрените се врши само на гробиштата.На 

гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во 

часот на смртта имале живеалиште или престој на 

подрачјето на општината и поранешни граѓани на 

општина Чашка.На гробиштата, освен гробовите, 

гробниците, надгробните споменици и надгробните 

знаци, можат да се градат само објекти за санитарна 

и техничка  служба на гробиштата, мртовечница за 

чување на умрените до закопот и други објекти во 

функционална намена на гробиштата.На гробиштата 

може да се одржуваат само собири кои се во врска со 

погребот или со вообичаените помени.Со гробиштата 

управува Управител на гробиШта кој врШи  работи 

на изградба, реконструкција, управување и 

одржување на гробиШтата;Управител на гробишта е 

јавното претпријатие за комунални дејности 

,,ТОПОЛКА,, основано од општината на кое од страна 

на Советот на општина Чашка е доверено правото за 

вршење на оваа дејност. Давателите на услугата 

донесуваат план за уредување, одржување и 

користење на гробиштата, го обезбедуваат закопот 

на посмртните останки на починатиот и водат 

евиденција за гробните места. 

За уредување и одржување на гробиштата се грижи 

давателот на услугите, а за уредување на поедините 

гробови се грижат корисниците на услугите.  

Во наредниот 3 годишен период во делот на оваа 

комунална дејност ќе се извршуваат следните 

активности: Од причина што ЈПКД Тополка Чашка е 

управител на гробиштата само во Населба Чашка 

само таму ќе се извршуваат следните активности:- 

обезбедување на потребните санитарно технички 

објекти во гробиштата на погодно место, како што се 

чешми, полски клозети и друго;- проодноста и 

исправноста на патеките;- исправноста на објектите 
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за вода;- одржување на зеленилото;- чистење на 

гробиштата и слично. 

 

12.Поставување и Одржување на јавно 12.Поставување и Одржување на јавно 12.Поставување и Одржување на јавно 12.Поставување и Одржување на јавно 

осветлувањеосветлувањеосветлувањеосветлување    

Под поставување и одржување на јавното 

осветлување се подразбира одржувањето на 

уличното осветлување во исправна состојба и тоа 

одржување на објектите и инсталациите, редовна 

замена на светлечките тела (сијалици и арматури), 

чистење и боење на електричните столбови.Јавните 

сообраќајни површини, пешачките и другите главни 

патишта на јавните зелени површини мораат да 

имаат јавно осветлување. Светлосните тела мораат 

да бидат функционални и естетски обликувани. 

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во 

состојба на функционална способност.Јавното 

осветлување, по правило, мора да свети преку целиот 

ноќен период. За одржување на јавното осветлување 

Советот на општина Чашка донесува Годишна 

програма за одржување на јавното осветлување на 

Општината во која е утврдена динамиката и обемот 

на одржувањето, како и потребните средства за 

одржување на јавното осветлување и 

потрошувачката на електричната енергија за јавното 

осветлување, прибраната такса од корисниците и 

бројот на корисниците.Одделението за комунални 

работи на општина Чашка се грижи за спроведување 

на реализацијата на Годишната програма за 

одржување на јавното осветлување. 

Во наредниот 3 годишен период во делот на оваа 

комунална дејност се предвидени следните 

активности: 

Замена на постоечките светилки за улично 

осветлување со нови штедливи светилки во 

населените места во кои нема извршена замена, 

Проширување на уличното јавно осветлување во 

населените места каде има поставено улично 

осветлување, согласно годишната програма за 

улично осветлување, 

Тековно одржување на светилките за улично 

осветлување во сите населени места. 

 

14. 14. 14. 14. Одржување и користење на отворени и Одржување и користење на отворени и Одржување и користење на отворени и Одржување и користење на отворени и 

затворени затворени затворени затворени пазари на големо и малопазари на големо и малопазари на големо и малопазари на големо и мало    

Под Одржување и користење на отворени и 

затворени пазари на големо и мало се подразбира 

одржување на комуналните објекти, односно 

просторот на објектите изградени за давање услуги 

на трговија.Трговија на мало е продавање на стоки на 

крајните потрошувачи. 

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се 

смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и 

трговија на стоки за потребите на 

домаќинствата.Одржувањето и користењето на 

пазарите  го врши јавното претпријатие за 

комунални дејности основано од општинаа или 

правно и физичко лице овластени од страна на 

општината (во натамошниот текст: даватели на 

услуга).Давателот на услугата е должен пазарите 

секојдневно да ги чисти и одржува  уредно и во  

хигиенска состојба и во зимскиот период да го чисти 

снегот и мразот. Давателите на услуга се должни 

најмалку еднаш неделно да вршат детално миење на 

зелените пазари.На пазарите мора да има доволен 

број типизирани контејнери за отпад од 1 х 2 м2, 

поставени на соодветни места. 

За наредниот 3 годишен период во оваа комунална 

дејност се предвидуваат т. Планираат следните 

активности: 

Тековно одржување на пазарите во населба Чашка, 

Извор и Богомила од страна на ЈПКД ,,Тополка,, 

Чашка. 

 

15. 15. 15. 15. Оџачарски услуги / работиОџачарски услуги / работиОџачарски услуги / работиОџачарски услуги / работи    

Под вршење на оџачарски услуги се подразбира 

чистење и контрола на објектите за спроведување на 

чад и опремата за ложење.Заради организирано и 

навремено вршење на оџачарски услуги на 

подрачјето на општина Чашка во рамките на јавното 

претпријатие за комунални дејности основано од 

Општината може да се формира посебна служба за 

вршење на оџачарски услуги.Оџачарските услуги 

можат да ги вршат и други правни и физички лица 

овластени од Општината согласно Законот. 

Корисниците на услугата се должни да извршат 

чистење на оџаците најмалку еднаш годишно 

доколку истите ги користат во грејната сезона. 

Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред 

почетокот на грејната сезона и тоа во месеците 

септември и октомври.На барање на корисникот на 

услугата, давателот на услугата е должен да изврши 

чистење на оџаците и претходно писмено ги 

известува за денот и часот кога ќе се чистат 

оџаците.Станарите во колективните станбени згради 

се должни на лицето кое врши оџачарски услуги 

непречено да му овозможат чистење на оџаците ако 

за истото бидат писмено известени од страна на 

давателот на услугата и тоа во рок од најмалку 5 дена 

пред отпочнувањето на чистењето. 

Од причина што на територијата на Општина Чашка 

не се извршува оваа комунална дејност т.е обрската 

за чистењето на оџаците е на самите корисници, не 

се предвидуваат одредени активности. 

 

16. Одржување на комунални уреди16. Одржување на комунални уреди16. Одржување на комунални уреди16. Одржување на комунални уреди    

Под одржување на комунални уреди се подразбира 

одржување во функционална состојба на градски 

часовници, чешми, фонтани и други комунални 

уреди и опрема. 

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да 

се постават јавни часовници кои мораат да бидат  

исправни.Јавните клозети можат да се градат на 

плоштади, пазари, во паркови, и слични места кои 

мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да 

бидат уредни, исправни и да ги исполнуваат 

техничките и санитарни услови согласно законските 

и другите прописи. За уредување и одржување на 
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комуналните уреди и објекти како што се јавните 

клозети, фонтани, водоскоци, чешми и други слични 

украсни комунални уреди ќе се грижи јавното 

претпријатие за комунални работи основано од 

општината. Јавните телефонски говорници можат да 

се постават на места каде што граѓаните се собираат 

или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, 

стоковни куќи, болници, автобуски станици и слични 

места. Јавните телефонски говорници и поштенските 

сандачиња ги поставува и одржува правното лице 

кое ја обавува дејноста на поштенските услуги и 

телекомуникацијата. 

Во наредниот 3 годишен период за оваа комунална 

дејност се планираат следните активности: 

Тековно чистење и одржување: на фонтана и јавни 

чешми за пиење вода во Населба Чашка, јавни чешми 

и езеро во Извор и јавни чешми во Теово, Богомила и 

Извор. 

 

17. 17. 17. 17. Отстранување и чување на хаварисани возила, Отстранување и чување на хаварисани возила, Отстранување и чување на хаварисани возила, Отстранување и чување на хаварисани возила, 

земјоделски машини со приклучни и без земјоделски машини со приклучни и без земјоделски машини со приклучни и без земјоделски машини со приклучни и без 

приклучни орадијаприклучни орадијаприклучни орадијаприклучни орадија    

Под Отстранување и чување на хаварисани возила, 

земјоделски машини со приклучни и без приклучни 

орадија во смисла на оваа Одлука се подразбира 

начинот и постапката за отстранување на оштетени, 

неисправни, неправилно или непрописно паркирани 

возила од јавните сообраќајни површини на општина 

Чашка.Хаварисани, односно оштетени возила е она 

возило кое поради настаната хаварија или 

дотраеност не е во состојба да се движи со силата на 

сопствениот мотор.Неправилно или непрописно 

паркирано возило е она возило кое е паркирано на 

јавните сообраќајни површини спротивно на 

важечките прописи. Под отстранување и чување на 

возила во смисла на оваа Одлука се подразбира 

подигање и транспортирање на возилата со 

специјални возила и нивно времено сместување во 

специјално обезбеден простор за нивно чување. 

Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни 

површини го врши овластениот субјект определен од 

страна на општината, а  по налог на овластено лице. 

За отстранување на хаварисаните возила 

комуналниот инспектор на сопственикот, односно на 

носителот на правото на користење на возилото ќе 

му издаде решение со кое ќе му наложи 

отстранување на возилото во рок од 3 дена од денот 

на врачувањето на решението. Доколку 

сопственикот, односно носителот на правото на 

користење на возилото не го отстрани сам возилото 

во рокот утврден во претходниот став на овој член 

надлежните инспекторски органи изготвуваат 

записник и издаваат наредба за отстранување на 

возилото до овластениот субјект за отстранување. 

Овластениот субјект по издадената наредба од 

страна на овластените службени лица е должен 

веднаш да отпочне со отстранување на возилото во 

присуство на овластените службени лица. 

Овластеното правно лице  е должно отстранетите 

возила да ги смести на посебно обезбеден простор 

наменето за нивно паркирање и да ги чува до 

нивното предавање на соственикот односно на 

носителот на правото на користење на возилото. 

Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 

дена. Просторот го определува овластениот субјект 

по претходна согласност од страна на  општина 

Чашка. 

Од причина што на територијата на Општина Чашка 

има незначителен број на хаварисани возила и од 

причина што сеуште нема овластено правно лице за 

вршење на о0ваа дејност, не се предвидуваат 

активности за наредниот 3 годишен период. 

 

18.18.18.18. Уловување на животните  Уловување на животните  Уловување на животните  Уловување на животните ----  скитници  скитници  скитници  скитници 

Под Уловување на животните -  скитници во смисол 

на овој План се подразбира хумано решавање на 

проблемот со животните- скитници и тоа:-собирање, 

привремено згрижување, стерилизирање, 

вакцирирање, дехелментизација на здравите и 

еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со 

цел за зачувување на здравјето на населението и 

отстранување на изворите на заразните заболувања, 

како и смалување на можноста од нивно 

пренесување, спречување на евентуални економски 

штети и унапредување на хигиенските услови на 

живот. Решавањето на проблемот на животните 

скитници општина Чашка може да го довери на 

јавното претпријатие за комунални дејности 

основано од Општината или на друго правно или 

физичко лице кое ги исполнува условите согласно 

законските прописи.Советот на општина Чашка 

донесува годишна програма за решавање на 

проблемот на животните скитници која меѓу другото 

содржи реална проценка на бројот на кучињата и 

мачки скитници што треба да се третираат во 

тековната година, условите и организацијата на 

извршувањето на предвидените работи и средствата 

за реализирање на програмата. 

Во наредниот 3 годишен период за оваа комунална 

дејност се предвидуваат следните активности: 

Изработка на Годишна програма за третман на 

животни скитници, 

Согласно изработената годишна програма да се 

определи економски оператор кој ќе ја извршува 

оваа комунална дејност.  

 

19. Украсување на населените места19. Украсување на населените места19. Украсување на населените места19. Украсување на населените места 

Под уредување на населените места на подрачјето на 

општина Чашка се подразбира уредување на 

надворешните делови на зградите, излозите, 

поставувањето на реклами, натписи и оградите, 

јавното осветлување во посебни прилики на 

свечености и празници, комуналните објекти и 

комуналната опрема и уредување на другите 

површини во склоп на поставувањето објекти и 

слично. Забрането е уништување на фасадите на 

зградите и по нив да се испишуваат пораки, 

известувања, да се црта, шара или на друг начин да 
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се валкаат или нагрдуваат. На прозорците, 

балконите, оградите и на другите слични делови на 

зградата по правило се држи цвеќе и украсни 

билки.Оградите покрај јавните површини мораат да 

бидат изработени така да се вклопуваат на 

околината, по правило од украсна жива ограда, и не 

смеат да бидат изведени со бодликава жица, колци и 

слично.Правните и физичките лица се должни 

оградите покрај јавните површини кои ги користат 

да ги држат уредни, за не пречат на видливоста на 

сообраќалницата и да не претставуваат  опасност за 

минувачите. Оградите од украсно зеленило (жива 

ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат 

редовно да се одржуваат и најмалку два пати 

годишно да се режат, така да не се протегаат преку 

регулационата линија на јавната сообраќајна 

површина и да не сметаат на сообраќајот и 

пешаците. Дрвјата и гранките кои се надвиснати над 

оградите , редовно да се кројат  за да не пречат на 

видливоста на  сообраќајот и на тротоарскиот дел за 

пешаците.  Дворовите, градините и другите слични 

површини пред зградите и неизграденото градежно 

земјиште покрај јавните површини, сопственикот, 

односно корисниците мораат да ги одржуваат 

уредно и на нив по правило да засадат цвеќе или 

украсни билки. Излозите на продавниците и другите 

деловни објекти мораат да бидат естетско уредени 

во склоп на самиот објект и околината на која се 

наоѓаат и сопствениците на истите се должни 

редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително 

светлата да бидат вклучени. Аранжирањето на 

излозите по правило треба да е соодветно 

изложување на стоките за кои е и наменет 

објектот.Разните натписи, реклами, соопштенија и 

слично кои се поставуваат на самите излози 

потребно е да бидат естетско обликувани. За време 

на новогодишните и божиќните празници потребно е 

излозите на продавниците и другите деловни 

објекти од страна на сопствениците или 

корисниците да бидат свечено украсени. 

 За време на новогодишните и божиќните празници 

и во посебни прилики на свечености, плоштадите и 

потесниот реон на централното градско подрачје 

потребно е да бидат свечено украсени и јавното 

осветлување да биде дополнето со свечено украсни 

светлосни елементи. 

За оваа комунална дејност во наредниот 3 годишен 

период ќе се извршуваат активностите согласно 

Годишните програми. 

 

20.Одржување на јавни санитарни јазли20.Одржување на јавни санитарни јазли20.Одржување на јавни санитарни јазли20.Одржување на јавни санитарни јазли 

Јавните санитарни јазли ги одржува јавното 

претријатие за комунални дејности основано од 

Општината или друго правно или физичко лице 

овластено од страна на Општината.Јавните 

санитарни јазли мораат да бидат опремени со 

соодветна санитарна опрема и субјектите од став 1 на 

овој член должни се истите да ги одржуваат во чиста 

и исправна состојба, редовно да ги одржуваат и 

дезинфицираат. Јавните санитарни јазли мораат да 

бидат изградени според пропишаните санитарно - 

хигиенски услови, односно да се изградени од тврд 

материјал, поврзани со канализација и водовод.  За 

користење на јавните санитарни јазли може да се 

наплатува соодветен надоместок што ќе го определи 

давателот на услугата. Забрането е оштетување на 

санитарната и друга опрема во јавните санитарни 

јазли. 

За оваа комунална дејност во наредниот 3 годишен 

период ќе се извршуваат следните активностите: 

-тековно одржување и поправка на јавните 

санитарни јазли во Населба Чашка и Богомила, 

-согласно годишните програми и средтствата 

предвидени во истите изградба на истите во Горно 

јаболчиште, Извор и Теово. 

 

21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција 21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција 21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција 21. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција 

и дератизацијаи дератизацијаи дератизацијаи дератизација    

Со аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) се 

уништуваат штетни инскети (муви, комарци и 

слично) Со дезинсекција се уништуваат инсекти, кои 

не можат да се уништат со аерозапрашување.Со 

дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во 

комунални објекти (јавни водни површини).Со 

дератизација се уништуваат глувци и староци. 

Целта на аерозапрашувањето, дезинфекцијата и 

дератизацијата езачувување на здравјето на 

граѓаните, отстранување на изворите на заразни 

заболувања и намалуваење на можности за 

пренесувањена зарази. Советот на општина Чашка 

донесува годишна програма за аерозапрашување, 

дезинсекција, дезинфекција и 

дератизација.Програмите од претходниот став го 

содржат начинот на вршење на аерозапрашувањето, 

дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата, 

периодот на вршење на овие активности и 

потребните средства, како и изворите на 

финансиски средства. Вршењето на 

аерозапрашувањето, дезинсекцијата, 

дезинфекцијата и дератизацијата општина Чашка 

може да го довери на овластен субјект 

специјализиран за вршење на истите 

дејности.Општината навремено преку средствата за 

јавно информирање е должна  да ја извести јавноста 

за времето и начинот на спроведувањето на 

аерозапрашувањето, дезинсекцијата, 

дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за 

заштита што треба да ги преземат граѓаните.  

За оваа комунална дејност во наредниот 3 годишен 

период ќе се извршуваат активностите согласно 

Годишните програми и тоа 

-дезинфекција, дезинсекција и дератизација во 

населените места во кои има изградено 

канализационен систем 

-аеро запрашување во населените места Населба 

Чашка, Богомила, Теово, Мартолци, Извор, Мелница, 

Горно и Долно Јаболчиште. 
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22. 22. 22. 22. Чување на животни и домашни миленици во Чување на животни и домашни миленици во Чување на животни и домашни миленици во Чување на животни и домашни миленици во 

населени местанаселени местанаселени местанаселени места    

Во населените места на подрачјето на општината 

може да се чува добиток , пчелни семејства и 

перната живина на начин пропишан и одобрен од 

надлежен орган и со посебните прописи од 

санитарно - здравствено и хигиенска заштита. 

Забрането е колење на ситна и крупна стока и 

живина на јавните и сообраќајните површини во 

општината.Се забранува задржување, напасување и 

хранење на ситна крупна стока и живина на јавните 

и сообраќајните површини во општината.Движењето 

на добиток по населените места може да се врши до 

зелениот и сточниот Пазар доколку го има и обратно 

во специјални корпи  на начин на кој не се загрозува 

безбедноста на сообраќајот и улиците. На подрачјето 

на градот, во градежниот опфат чување на гулаби е 

дозволено само во дворните места на 

индивидуалните станбени објекти.На подрачјето на 

општина Чашка во кругот на едно домаќинство може 

да се чуваат до две  кучиња под услов истите да 

бидат регистрирани во надлежната ветеринарна 

институција и редовно вакцинирани. Сопствениците 

на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во 

сопствените дворни места. Кучето може да се изведе 

надвор од дворното место само со кошница на устата 

и врзано со каиш.Сопственикот на кучињата е 

должен сместувањето и чувањето на кучињата да го 

уреди на начин што нема да пречи на мирот и 

спокојството на соседите. Не е дозволено чување на 

кучиња со ќут на постојано лаење и завивање. Не е 

дозволено чување на кучиња во згради и во нивните 

дворови освен чување на кучиња со педигре за кои 

сопственикот има прибавено писмено одобрение на 

куќниот совет на колективната станбена 

зграда.Ситната и крупната стока и живината мора да 

бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна 

установа согласно законските прописи и редовно да 

бидат вакцинирани.Фармите можат да бидат 

изградени на оддалеченост не помала од 500 метри 

од градежниот опфат на населеното место. Не е 

дозволено чување и складирање на слама, во бали 

или во стогови како храна за добитокот,  во 

градежниот опфат нанаселеното место бидејки 

претставува потенцијален извор на пожар и гнездо 

за глодари и други заразни инсекти. 

За оваа комунална дејност во наредениот 3 годишен 

период не се предвидуваат активности туку само 

согласно законските обврски имателите на истите ќе 

се придржуваат кон нив. 

 

23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен 23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен 23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен 23. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен 

на јавни и сообраќајни површинина јавни и сообраќајни површинина јавни и сообраќајни површинина јавни и сообраќајни површини    

Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на 

огревното дрво и јагленот треба да се врши во 

дворните места на станбените и деловните 

објекти.Во исклучителни случаи  тоа може да се 

прави и на јавни површини,но при тоа не  смее да се 

спречи нормалното и безбедно одвивање на 

сообраќајот и протекот на атмосферските води со 

претходно добиено одобрение од надлежниот орган 

на општината.Дрвјата, јагленот и сличен материјал 

мораат да се отстранат од јавните и сообраќајните 

површини најкасно во рок  кој ке го определи 

надлежниот орган во општината , и после  тоа 

јавната површина да се доведе во првобитната 

положба. 

За оваа комунална дејност во наредениот 3 годишен 

период не се предвидуваат активности туку само 

согласно законските обврски имателите на истите ќе 

се придржуваат кон нив. 

 

 Преодни и завршни одредби Преодни и завршни одредби Преодни и завршни одредби Преодни и завршни одредби    

Овој План има важност и ќе се применува 

воследните 3 години од денот на донесувањето, а 

влегува во сила осмиот ден по објавувањето во 

Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр.07-1009/30 

24.06.2013 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 решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

Се објавува решение за одобрување на финасиски 

средства што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 24.06.2013 година 

 

Бр. 08- 1009/14 

24.06.2013 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 24.06.2013 година, 

Градоначалникот на Општина Чашка донесе, 

    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

За одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средства    
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1. Се одобрува исплата на финансиски средства на 

Виолета Тошевска од с. Богомила, за финансиска 

помош за лоша материјална и финансиска 

положба, во висина од 5.000,оо денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 

година, програма АО Совет на Општина 

подставка 413110- тековни резерви  

 

3. Се задолжува одделението за финасии во 

Општина Чашка да го спроведе ова решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр.08- 1009/16 

24.06.2013 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 

30.04.2013 година донесе: 

    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средства    

    

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Виолета Тошевска од с. 

Богомила, за финансиска помош за лоша 

материјална и финансиска положба, во висина од 

5.000,оо денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за    2013 

година, програма АО Совет на Општина 

подставка 413110 – тековни резерви.    

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1009/15 

24.06.2013 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 решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на за објавување на решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

Се објавува решение за одобрување на финасиски 

средства што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 24.06.2013 година 

 

Бр. 08- 1009/11 

24.06.2013 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 24.06.2013 година, 

Градоначалникот на Општина Чашка донесе, 

    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

За одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средстваЗа одобрување на финансиски средства    

    

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на 

Маја Керова – Бабунска, за финансиски средства 

финансиска помош, донација за лекување, во 

висина од 20.000,оо денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 

година, програма АО Совет на Општина 

подставка 413110- тековни резерви  

 

3. Се задолжува одделението за финасии во 

Општина Чашка да го спроведе ова решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр.08- 1009/13 

24.06.2013 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 

30.04.2013 година донесе: 
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РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средстваза одобрување на финансиски средства    

    

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Маја Керова – Бабунска, за 

финансиски средства финансиска помош, 

донација за лекување, во висина од 20.000,оо 

денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за    2013 

година, програма АО Совет на Општина 

подставка 413110 – тековни резерви.    

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1009/12 

24.06.2013 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 24.06.2013 година. 

 

Бр.08- 1009/31 

24.06.2013 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 симнување на точки од Дневен реда симнување на точки од Дневен реда симнување на точки од Дневен реда симнување на точки од Дневен ред    

 

1. Точката 8. Предлог-Одлука за давање на 

Согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Ценовникот на комунални 

услуги на ЈПКД Тополка Чашка, од Дневниот ред, 

беше симната 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- 1009/32 

24.06.2013 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 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 

финансиски извештаи поднесени од финансиски извештаи поднесени од финансиски извештаи поднесени од финансиски извештаи поднесени 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 Општина Чашка го усвои 

на седницата на 24.06.2013. 

 

Бр.08- 1009/33 

24.06.2013 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), 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 

24.06.2013 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: 
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  ВМРОВМРОВМРОВМРО----ДПМНЕ Коалиција ДПМНЕ Коалиција ДПМНЕ Коалиција ДПМНЕ Коалиција     

  Демократска Обнова на Македонија   Демократска Обнова на Македонија   Демократска Обнова на Македонија   Демократска Обнова на Македонија ----ДОМДОМДОМДОМ    

    

 , 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- 1009/34 

24.06.2013 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 

утврдување на приоритет на проект 

 

2.2.2.2. Одлука за утврдување на приоритет на проект 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на одлука за давање 

согласност за намената на инвестиции 

 

4.4.4.4. Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на одлука за 

утврдување на приоритет на проект 

 

6.6.6.6. Одлука за утврдување на приоритет на проект 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на одлука за давање 

согласност за намената на инвестицијата 

 

8.8.8.8. Одлука за давање согласност за намената на 

инвестицијата 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

докуменација на КП 317 КО Оморани 

 

10.10.10.10. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 317 КО Оморани 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

докуменација на КП 3076 КО Владиловци 

 

12.12.12.12. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 3076 КО 

Владиловци 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

докуменација на КП 4274 КО Теово 

 

14.14.14.14. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 4274 КО Теово 

 

15.15.15.15. Заклучок за објавување на Одлука за 

вклопување во идна урбанистичко-планска 

докуменација на КП 127/5 КО Чашка 

 

16.16.16.16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко – 

планска документација на КП 127/5 КО Чашка 

 

17.17.17.17. Заклучок за објавување на Одлука за 

извршување усогласување на намената на 

земјиштето на КП 6166 КО Богомила 
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18.18.18.18. Одлука за извршување усогласување на 

намена на земјиштето на КП 6166  КО 

Богомила 

 

19.19.19.19. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на План за развој  на комуналните 

дејности на територијата на Општина Чашка за 

период од јуни 2013 до јуни 2016 

 

20.20.20.20. Заклучок за усвојување на План за развој на 

комуналните дејности на територијата на 

Општина Чашка за период од јуни 2013 до јуни 

2016 

 

21.21.21.21. План за развој на комуналните дејности на 

територијата на Општина Чашка за период 

јуни 2013 – јуни 2016 година 

 

22.22.22.22. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

23.23.23.23. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

24.24.24.24. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

25.25.25.25. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

26.26.26.26. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

27.27.27.27. Решение за одобрување на финансиски 

средства 

 

28.28.28.28. Заклучок за објавување на  заклучок   за 

симнување на точки од Дневен ред 

 

29.29.29.29. Заклучок за симнување на точки од Дневен ред 

 

30.30.30.30. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на финансиски извештаи 

поднесени од организаторите на изборна 

кампања 

 

31.31.31.31. Заклучок за усвојување на финансиски 

извештаи поднесени од организаторите на 

изборна кампања 

    

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

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/ Димче Ангелов 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
 

 


