
  

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 12 
 година XIV 

10.12.2010 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 

 

ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК     

за објавување на заклучок за прифаќање на за објавување на заклучок за прифаќање на за објавување на заклучок за прифаќање на за објавување на заклучок за прифаќање на 

извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до 

ноември 2010 годинаноември 2010 годинаноември 2010 годинаноември 2010 година    

 

Се објавува, ЗАКЛУЧОК за прифаќање на 

извештај за работа на ЈПКД Тополка од јануари до 

ноември 2010 година, што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата одржана на 30.11.2010 

година.  

 

Бр.08-1699/4 

30.11.2010 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 

одржана на 30.11.2010 година  донесе 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прифаќање на извештај за работа на за прифаќање на извештај за работа на за прифаќање на извештај за работа на за прифаќање на извештај за работа на ЈПКД ЈПКД ЈПКД ЈПКД 

Тополка од јануари до ноември 2010 годинТополка од јануари до ноември 2010 годинТополка од јануари до ноември 2010 годинТополка од јануари до ноември 2010 годинаааа    

 

1. Советот на Општина Чашка го прифати извештај 

от за работа на ЈПКД Тополка од јануари до 

ноември 2010 година 

 

2. 3аклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето,а ќе се објави во Службен гласник 

на Општина Чашка.    

 

 

 

 

 

Бр.07-1699/3 

30.11.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

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

донесе 

 

ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК ЗАКЛУЧОК     

за објавување на одлука за давање согласност за за објавување на одлука за давање согласност за за објавување на одлука за давање согласност за за објавување на одлука за давање согласност за 

отуѓување (отуѓување (отуѓување (отуѓување (продажбапродажбапродажбапродажба)))) на недвижност сопственост  на недвижност сопственост  на недвижност сопственост  на недвижност сопственост 

на Опшна Опшна Опшна Општина Чашкатина Чашкатина Чашкатина Чашка    

 

Се објавува, одлука за давање согласност за 

отуѓување (продажба) на недвижност сопственост на 

Општина Чашка, што Советот на Општина Чашка ја 

донесе на седницата одржана на 30.11.2010 година.  

 

Бр.08-1699/6 

30.11.2010 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа чл.36 ст.1 т.10 и чл.66 од Законот за 

Локалната Самоуправа, чл.5 и 61 од Законот за 

користење и располагање на ствари на државни 

органи, Советот на Општина Чашка, на седницата 

одржана на 30.11.2010 година донесе 

 

OДOДOДOДЛЛЛЛУУУУККККАААА    

за за за за давање согласност за отуѓување (давање согласност за отуѓување (давање согласност за отуѓување (давање согласност за отуѓување (продажбапродажбапродажбапродажба)))) на  на  на  на 

недвижност сопственост на Опшнедвижност сопственост на Опшнедвижност сопственост на Опшнедвижност сопственост на Општина Чашктина Чашктина Чашктина Чашкаааа        
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ЧленЧленЧленЧлен 1 

 

Советот на Општина Чашка, дава согласност за 

оттуѓување (продажба) на недвижност сопственост 

на Општина Чашка: 

 

-Објект-Задружен дом во с.Богомила Општина 

Чашка со површина од 536 м2 и двор со површина од 

1.211 м2 на КП бр.6527 во КО Богомила , запишани во 

ИЛ бр.180 на име Општина Чашка. 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

 

Оттуѓувањето да се спроведе по пат на усно јавно 

наддавање, согласно Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи 

(„Сл.Весник на РМ„ бр.08/05), по претходно утврдена 

почетна пазарна вредност на недвижноста. 

Почетната пазарна вредност на недвижноста 

предмет на усно јавно 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. 

 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

 

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе 

Комисија формирана од страна на Градоначалникот 

на Општина Чашка. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

 

Оваа Одлука за давање согласност влегува во 

сила 8 дена од денот на објавување во Службен 

Гласник на Општина Чашка 

 

Бр.07-1699/5 

30.11.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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 дополнуза објавување на решение за дополнуза објавување на решение за дополнуза објавување на решение за дополнување на вање на вање на вање на 

решението за именување на членови во управниот решението за именување на членови во управниот решението за именување на членови во управниот решението за именување на членови во управниот 

одбор на ЈПКД одбор на ЈПКД одбор на ЈПКД одбор на ЈПКД ““““ТополкаТополкаТополкаТополка”””” Чашка Чашка Чашка Чашка    

 

Се објавува, решение решение решение решение за дополнување на 

решението за именување на членови во управниот 

одбор на ЈПКД “Тополка” Чашка, што Советот на 

општина Чашка го донесе на седницата на 

30.11.2010година. 

 

Бр.08-1699/8 

30.11.2010 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002 година) и член 17 од Законот за Јавни 

претпријатија Службен весник на РМ бр.38/96 и 

46/2006 и член 24 став 1 точка 6 од Статутот на 

Општина Чашка (Службен гласник на Општина 

Чашка бр.2/2006 година), Советот на Општина Чашка 

на седницата на 30.11.2010 година , донесе 

 

РРРРЕЕЕЕШШШШЕЕЕЕННННИИИИЕЕЕЕ    

за дополнуза дополнуза дополнуза дополнување на решението за именување на вање на решението за именување на вање на решението за именување на вање на решението за именување на 

членови во управниот одбор на ЈПКД членови во управниот одбор на ЈПКД членови во управниот одбор на ЈПКД членови во управниот одбор на ЈПКД ““““ТополкаТополкаТополкаТополка””””    

ЧашкЧашкЧашкЧашкаааа    

 

1. Решението за именување на членови во 

Управниот Одбор на ЈПКД Тополка-Чашка,бр. 07-

730/25 од 30.04.2009 г.се дополнува со нов член 

 

         Јовановски Златко -од Извор 

 

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на 

објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр.07-1699/7 

30.11.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 
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Содржина Содржина Содржина Содржина ::::    

    

 

1. ЗАКЛУЧОК  за објавување на заклучок за 

прифаќање на извештај за работа на ЈПКД 

Тополка од јануари до ноември 2010 година 

 

2. ЗАКЛУЧОК за прифаќање на извештај за работа 

на ЈПКД Тополка од јануари до ноември 2010 

година 

 

3. ЗАКЛУЧОК за објавување на одлука за давање 

согласност за отуѓување (продажба) на 

недвижност сопственост на Општина Чашка 

 

4. OДЛУКА за давање согласност за отуѓување 

(продажба) на недвижност сопственост на 

Општина Чашка 

 

5. ЗАКЛУЧОК за објавување на решение за 

дополнување на решението за именување на 

членови во управниот одбор на ЈПКД “Тополка” 

Чашка 

 

6. РЕШЕНИЕ за дополнување на решението за 

именување на членови во управниот одбор на 

ЈПКД “Тополка” Чашка 

    

    

    

Издавач: Општина Чашка 
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка 
Тел/043-241-400 факс 043/241-343 

 
 

 

Уредник/Бојанка Мирова 
Изготвил/Катица Јовановска 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
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