СЛУЖБЕН

ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ЧАШКА
Службен гласник
на општина Чашка
Излегува по потреба

Број 13
година XV
20.12.2011 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на Одлука за измена на распоредот
на средства во Буџетот
Буџетот на Општина Чашка за 2011
година.
Се објавува Заклучок за Усвојување на одлука за
измена на распоредот на средства во буџетот на
Општина Чашка за 2011 година, што Советот на
Општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12.2011
година.
Бр.08-/1650/4
06.12.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за
локална самоуправа Службн весник на РМ бр.
5/2002, а во врска со член 34 од Законот за буџетите
(Службен весник на РМ број 64/2005, 4/2008 година)
Советот на Општина Чашка на седницата на
06.12.2011 година донесе,
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Vrz osnova na ~len 36 stav 1 to~ka 2 od Zakonot za lokalna ta samouprava (Sl.vesnik na RM
br. 5/2002 godina) а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Slu`ben весник
на РМ br.64/05 , 4/08 godina), Sovetot na Op{tina Чашка na sednicata odr`ana na 06.12.2011
godina , donese

O

D

L

U

K

A

Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na Op{tina Чашка
za 2011 godina
^len 1
So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo Buxetot na op{tina ^a{ka za 2011
godina i toa na sledniot na~in :
Potprograma
Potstavka

N10
421240
421440
425760
401130
402110

Buxet

Samofin.

Donacii

Dotacii

Krediti

OSNOVNO OBRAZOVANIE
Te~ni goriva
Transport na lu|e
Prevozni uslugi vo obrazovanieto
Osnovni plati - drugi vraboteni
Osnovni pridonesi za PIO

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-300.000
-397.200
-688.982
821.933
564.249

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

^len 2
Odlukata vleguva vo sila od denot na objavuvaweto vo Slu`ben glasnik na Op{tina ^a{ka i
stanuva sostaven del na Buxetot na op{tinata za 2011 godina.

Br. _________
^a{ka

Pretsedatel na Sovetot na Op{tina
Општина Чашка
Рамадан Амзов
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Бр.07-1650/3
06.12.2011 година
Чашка

Член 2
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Новата намена ќе биде усогласена со постојните
класи на намени А1 – домување со стамбени куќи и
Б1 – мали комерцијални и деловни дејности.

Член 3
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02),
Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за извршување
усогласување на намена на земјиштето на КП
1295/13 и дел од КП 1295/2 КО Чашка
Се објавува Одлука за извршување усогласување
на намена на земјиштето на КП 1295/13 и дел од
1295/2 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја
донесе на седницата на 06.12.2011 година.

Одлуката се носи согласно со член 2,став 1 алинеа 5
од Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправнои објекти во урбанистичко планска
документација ( Службен весник на РМ бр.56/11).

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното
донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник
на Општина Чашка.
Бр.07-1650/11
06.12.2011 година
Чашка

Бр.08-1650/12
06.12.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

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.05/2002 година) и член 2 став 1, алинеа 5 од
Правилникот за стандарди за вклопување на
бесправни објекти во Урбанистичко планска
документација (Службен весник на РМ број 56/2011
година), Советот на Општина Чашка на седницата
одржана на ден 06.12 2011 година ја донесе следната,
ОДЛУКА
За извршување усогласување на намената на
земјиштето на КП 1295/13 и дел од КП 1295/2 КО
Чашка

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за
локална самоуправа (Службен Весник на РМ
бр.5/2002 година), Градоначалникот на Општина
Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за престанок и давање на
времено користење на недвижни ствари
сопственост на Општина Чашка
Се објавува Одлука за престанок и давање на
времено користење
на недвижни ствари
сопственост на Општина Чашка, што Советот на
општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12 2011
година.

Член 1
Советот на Општина Чашка утврдува потреба за
донесување на Урбанистички план за село нас.
Чашка со кој ќе се изврши усогласување на намената
на земјиштето на КП 1295/13 и дел од КП 1295/2 КО
Чашка која во постојниот урбанистички план
(Генерален Урбанистички план Чашка, кој со одлука
на Советот на Општина Чашка број 07-437/13 од
17.03.2006 се применува како Урбанистички план за
село Чашка ) е означена како Јавни Функции –
Центар ( централно подрачје).

Бр.08-1650/6
06.12.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со
член 64 од Законот за локална самоуправа ( Службен
весник
на РМ број 05/2002 година),Советот на
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Општина Чашка на седницата одржана на ден
06.12.2011 година донесе,
ОДЛУКА
За престанок и давање на времено користење на
недвижни ствари сопственост на Општина Чашка

Член 1
Со оваа Одлука досегашниот корисник Ловно
Друштво ,,Елен ,, друштво за одгледување, заштита и
лов на дивеч – Извор, му престанува правото на
користење
на
недвижна
ствар
–
простор
(канцеларија) доделен од страна на поранешната
општина Извор, запишан на Имотен Лист број 35 КО
Извор на КП број 1520 ( објект поранешен задружен
дом и седиште на поранешна општина Извор).

Член 2
Недвижната ствар од член 1 од оваа Одлука се дава
на времено користење за период од 90 дена на
ДООЕЛ ,, СУРДА ,, - АХО од Скопје.

Член 3
Начинот
и
условите
на
користење
на
недвижностите опишани во член 1 од оваа Одлука ќе
бидат регулирани во Договорот за закуп, склучен
помеѓу
Општина
Чашка
застапувана
од
Градоначалникот Горанчо Пановски од една страна
како закуподавач и ДООЕЛ ,,СУРДА,, - АХО од Скопје
како закупец од друга договорна страна.

ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за давање согласност за
оттуѓување ( продажба) на недвижни ствари
ствари во КО
Теово сопственост на Општина Чашка
Се објавува Одлука за давање согласност за
оттуѓување ( продажба) на недвижни ствари во КО
Теово сопственост на Општина Чашка, што Советот
на општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12
2011 година.
Бр.08-1650/10
06.12.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ број
05/2002 година), член 5, член 29, точка 8, член 31- 42
од Законот за користење и располагање на ствари на
државни органи ( Службен весник на РМ број
08/05,150/07 и 35/11), Советот на Општина Чашка на
седницата одржана на ден 06.12.2011 година донесе,
ОДЛУКА
За давање согласност за оттуѓување ( Продажба)
на недвижни ствари во
во КО Теово сопственост на
Општина Чашка
Член 1
Се дава согласност за оттуѓување ( продажба) на
следните недвижни ствари во КО Теово запишани во
сопственост на Општина Чашка на Имотен лист број
109:

Член 4
Оваа Одлука влегува во сила 8 ( осмиот) ден, од
денот на објавување во Службен Гласник на
Општина Чашка.

ЛИСТ Б – парцели
- КП број 4276, план 003, сл. 055, место викано ,, с.
Теово,, катастарска култура – 70000 ( земјиште покрај
згради – двориште) со површина од 2.557 м2

Бр.07-1650/5
06.12.2011 година
Чашка

- КП број 4276, зграда 3 ,план 003, сл. 055, место
викано ,, с. Теово,, катастарска култура – 500 (
земјиште под зграда) со површина од 277 м2,
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 година), Градоначалникот на Општина
Чашка, донесе:

ЛИСТ В – објекти
- КП број 4276, зграда 3 влез 1, кат ПР, стан 1, со
намена на зграда – 00513, место викано ,, село Теово ,,
со површина од 208 м2

Член 2
Оттуѓувањето ке се спроведе по пат на јавно
наддавање, согласно Законот за користење и
располагање со ствари на државни органи ( Службен
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Весник на РМ број 08/05, 150/07,и 35/11), по претходно
утврдена почетна пазарна вредност на недвижните
ствари..
Почетната пазарна вредност на недвижните
ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди
комисија за утврдување на пазарна вредност
формирана од страна на Градоначалникот на
Општина Чашка, согласно Методологијата за
утврдување пазарна вредност донесена од Владата
на РМ.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за
локална самоуправа ( Службен весник на РМ број
05/2002 година), член 5, член 29, точка 8, член 31- 42
од Законот за користење и располагање на ствари на
државни органи ( Службен весник на РМ број
08/05,150/07 и 35/11), Советот на Општина Чашка на
седницата одржана на ден 06.12.2011 година донесе,
ОДЛУКА
За давање согласност за оттуѓување ( Продажба)
на недвижни ствари во КО Извор сопственост на
Општина Чашка

Член 3
Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе
Комисија формирана од страна на Градоначалникот
на Општина Чашка, согласно Законот за користење и
располагање на ствари на државни органи ( Службен
весник на РМ број 08/05, 150/07 и 35/11).

Се дава согласност за оттуѓување ( продажба) на
следните недвижни ствари во КО Извор запишани
во сопственост на Општина Чашка на Имотен лист
број 35:

Член 4

ЛИСТ Б – парцели
- КП број 1520, план 004, сл.039, место викано ,, Село,,
катастаска култура – 70000 ( земјиште покрај згради
– двориште) со површина од 1.556 м2.

Оваа одлука за давање согласност влегува во сила
8 ( осум) дена од денот на објавување во службен
Гласник на Општина Чашка.

- КП број 1520, зграда 1 , план 004, сл.039, место
викано ,, Село,, катастаска култура – 50000 ( земјиште
под зграда) со површина од 315 м2.

Бр.07-1650/9
06.12.2011 година
Чашка

ЛИСТ В – објекти
- КП број 1520, зграда 1,влез 1 кат ПР, со намена на
зградата -00540 ( деловна зграда вон стопанство),
место викано ,, Село ,, со површина од 236 м2,

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 година), Градоначалникот на Општина
Чашка, донесе:
ЗАКЛУЧОК
За објавување на одлука за давање согласност за
оттуѓување ( продажба) на недвижни ствари во КО
Извор сопственост на Општина Чашка

- КП број 1520, зграда 1, влез 1 кат, со намена на
зградата -00540 ( деловна зграда вон стопанство),
место викано ,, Село ,, со површина од 50 м2
- КП број 1520, зграда 1, влез 1 кат, со намена на
зградата -00511 (помошни простории ), место викано ,,
Село ,, со површина од 22 м2
- КП број 1520, зграда 1, влез 1 кат, со намена на
зградата -00509 (лоѓии, балкони и тераси), место
викано ,, Село ,, со површина од 2 м2

Член 2
Се објавува Одлука за давање согласност за
оттуѓување ( продажба) на недвижни ствари во КО
Извор сопственост на Општина Чашка, што Советот
на општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12
2011 година.
Бр.08-1650/8
06.12.2011 година
Чашка
ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Оттуѓувањето ке се спроведе по пат на јавно
наддавање, согласно Законот за користење и
располагање со ствари на државни органи ( Службен
Весник на РМ број 08/05, 150/07,и 35/11), по претходно
утврдена почетна пазарна вредност на недвижните
ствари..
Почетната пазарна вредност на недвижните
ствари предмет на јавното наддавање, ќе ја утврди
Комисија за утврдување на пазарна вредност
формирана од страна на Градоначалникот на
Општина Чашка, согласно Методологијата за
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утврдување пазарна вредност донесена од Владата
на РМ.

недвижни ствари во КО Теово сопственост на
Општина Чашка
8.

Одлука за давање согласност за оттуѓување
(Продажба) на недвижни ствари во КО Теово
сопственост на Општина Чашка

9.

Заклучок за објавување на одлука за давање
согласност за оттуѓување (продажба) на
недвижни ствари во КО Извор сопственост на
Општина Чашка

Член 3
Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе
Комисија формирана од страна на Градоначалникот
на Општина Чашка, согласно Законот за користење и
располагање на ствари на државни органи ( Службен
весник на РМ број 08/05, 150/07 и 35/11).

10. Одлука за давање согласност за оттуѓување
(продажба) на недвижни ствари во КО Извор
сопственост на Општина Чашка

Член 4
Оваа одлука за давање согласност влегува во сила
8 (осум) дена од денот на објавување во службен
Гласник на Општина Чашка.
Бр.07-1650/7
06.12.2011 година
Чашка
СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Содржина :
1.

Заколучок за објавување на Одлука за измена на
распоредот на средства во Буџетот на Општина
Чашка за 2011 година.

2.

Одлука за Измена на распоредот на средства во
Буџетот на Општина Чашка за 2011 година

3.

Заклучок за објавување на одлука за
извршување усогласување на намена на
земјиштето на КП 1295/13 и дел од КП 1295/2 КО
Чашка

4.

Одлука за извршување усогласување на
намената на земјиштето на КП 1295/13 и дел од
КП 1295/2 КО Чашка

5.

Заклучок за објавување на одлука за престанок
и давање на времено користење на недвижни
ствари сопственост на Општина Чашка

6.

7.

Одлука за престанок и давање на времено
користење на недвижни ствари сопственост на
Општина Чашка
Заклучок за објавување на одлука за давање
согласност за оттуѓување (продажба) на

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

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