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  Врз основа  на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
локална самоуправа (,,Сл. весник на РМ’’ бр. 5/2002) 

    Градоначалникот на Општина Чашка, донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на програма АО за транфери на За објавување на програма АО за транфери на За објавување на програма АО за транфери на За објавување на програма АО за транфери на 

Општина Чашка до Општина Чашка до Општина Чашка до Општина Чашка до здруженија на граѓани и здруженија на граѓани и здруженија на граѓани и здруженија на граѓани и 

фондации и спортски клубовифондации и спортски клубовифондации и спортски клубовифондации и спортски клубови    

 

Се  објавува Програма АО за трансфери на Општина 

Чашка до здруженија на граѓани и фондации и 

спортски клубови, што Советот на Општина Чашка ја 

донесе  на седницата на 26.02.2010 година.  

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

Врз основа на член 22, став 3 од Законот за локалната 

самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02) и член 14, 

став 3 од Статутот на Општина Чашка  („Сл. гласник 

на општина Чашка бр.8/07),  

Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 26.02.2010 година, донесе 

 

 

Програма А0 Совет на ОпштинаПрограма А0 Совет на ОпштинаПрограма А0 Совет на ОпштинаПрограма А0 Совет на Општина    

за трансфери на Општина Чашка до  здруженија и за трансфери на Општина Чашка до  здруженија и за трансфери на Општина Чашка до  здруженија и за трансфери на Општина Чашка до  здруженија и 

граѓани и фондации и спортски клубови во 2010 граѓани и фондации и спортски клубови во 2010 граѓани и фондации и спортски клубови во 2010 граѓани и фондации и спортски клубови во 2010 

годинагодинагодинагодина    

 

I. I. I. I. ЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИЦЕЛИ    

    

Основни цели на Програмата за активностите на 

Општина Чашка во областа на спорт, млади и 

културни манифестации  во 2010 година се: 

  

1. Учество на општината во организирањето и 

збогатувањето на спортско-рекреативниот живот во 

градот. 

 

2. Создавање услови за реализирање на спортско 

рекреативните активности на граѓаните, особено  

младите  и здруженијата на граѓани од областа на 

спортот  и културата 

 

3. Афирмација на Општина Чашка во која особено 

внимание се посветува на создавањето услови за 

правилно насочување на младите и организирање на 

нивните слободни активности. 
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IIIIIIII.... АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ АКТИВНОСТИ    

  

 Во  контекст на ова активностите најмногу ќе се насочуваат кон сочувување на 

континуитетот на традиционалните спортски и културни манифестации, развивање на 

спортот, поддржување на екипи кои постигнуваат врвни резултати и ја афирмираат 

Чашка во државата и надвор од неа. 

 

 

 

 

 I.   ПОДДРШКА НА I.   ПОДДРШКА НА I.   ПОДДРШКА НА I.   ПОДДРШКА НА 

СПОРТСКИ СПОРТСКИ СПОРТСКИ СПОРТСКИ ККККлубовилубовилубовилубови    

      

 

1. Фудбалски Клуб -Велес 

Табак 

  150.000   150.000 

2. Фудбалски Клуб 

„Башкими„- Горно 

Јаболчиште 

  60.000   60.000 

3. Фудбалски Клуб Бабуна 

-Мартолци 

  190.000   190.000 

4. Фудбалски Клуб –

Мартолци -Мартолци 

  30.000   30.000 

5. Фудбалски Клуб 

„Извор„ Извор 

  30.000   30.000 

6. Непредвидени расходи   40.000   40.000 

 Вкупно:Вкупно:Вкупно:Вкупно:      500500500500.000.000.000.000            500500500500.000.000.000.000    

           

                    

 IIIIIIII.ПОДДРШКА НА .ПОДДРШКА НА .ПОДДРШКА НА .ПОДДРШКА НА 

Здруженија и граѓаниЗдруженија и граѓаниЗдруженија и граѓаниЗдруженија и граѓани    

      

1. КУД Тодор Јанев 

 

    

     100.000   100.000  

 Останати здруженија      100.000         100.000 

        

 СЕ ВКУПНО:СЕ ВКУПНО:СЕ ВКУПНО:СЕ ВКУПНО:   200.000200.000200.000200.000            200.000200.000200.000200.000    
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III. ФИНАНСИРАЊЕIII. ФИНАНСИРАЊЕIII. ФИНАНСИРАЊЕIII. ФИНАНСИРАЊЕ    

    

Финансирањето на активностите утврдени со оваа 

Прогама е од Буџетот на Општина Чашка. 

За  активности од областите што ги опфаќа оваа 

Програма, а кои со својата актуелност, квалитет и 

општ интерес ќе се појават во текот на 2010 година, 

ќе бидат ангажирани дополнителни средства од 

Буџетот на општината. 

 

IV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕIV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕIV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕIV. ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЛУВАЊЕ    

    

Освен со финансиски средства Општина Чашка 

спортските манифестации  ќе ги помага и со: 

 - почесно покровителство; 

 - доделување награди и признанија, 

 - обезбедување стручна, техничка и други 

видови помош, 

 - учество на промотивни и протоколарни 

средби. 

Општината на младите ќе им помага преку: 

 -организирање трибини, форуми, дебати и 

сл. на теми што се од нивен интерес, 

 - организирање кампањи за потенцирање на 

здравиот начин на живот; 

 - организирање анкети за да се утврди 

нивниот интерес и да се насочат сферите на 

делување на општината. 

 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ    

    

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен гласник на Општина 

Чашка “. 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (,,Сл. 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 финансиски 

средства, што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 26.02.2010 година. 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа  Сл.весник на РМ бр 5/2002,а врз 

основа на Програма АО Совет на општина за 

трансфери на Општина Чашка до Здруженија на 

граѓани и фондации и спортски клубови,што          

Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата 

на 26.02.2010 година, 

    Градоначалникот на Општина Чашка донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

За одобрување на финансисЗа одобрување на финансисЗа одобрување на финансисЗа одобрување на финансиски средстваки средстваки средстваки средства    

    

    

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 

ФК  Башкими од  с.Горно Јаболчиште, за редовни 

тековни активности на клубот, во висина од 60 

000,00 денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се  

обезбедат од Буџетот  на Општина Чашка за 2010 

година ,Програма АО Совет на општина, подставка 

463110 – трансфер до здруженија на граѓани и 

фондации 

 

3. Се задолжува  Одделението за финансии во 

Општина Чашка да го спроведе ова Решение 

 

4. Решението влегува во сила со денот  на 

донесувањето. 

 

   Бр.08-281/35 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

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

локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02),  

   Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување  решение за одобрување на За објавување  решение за одобрување на За објавување  решение за одобрување на За објавување  решение за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

Се објавува решение  за одобрување финансиски 

средства,што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 26.02.2010 година. 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

Врз основа  на член 50 став 1 точка 4 од Законот  за 

локална самоуправа Сл. весник на РМ  бр.5/2002, а 

врз основа на Програма АО Совет на општина за 
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траансфери на Општина Чашка до Здруженија на 

граѓани и фондации и спортски клубови, што 

Советот на Општина Чашка ја донесе на седницатаа 

на 26.02.2010 година, 

    Градоначалникот на ОпштинаЧашка, 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 

ФК Извор од с. Извор, за редовни тековни 

активности на клубот, во висина од  30.000,00 денари 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение  ќе се 

обезбедат од  Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година, Програма АО Совет на општина, подставка 

463110- трансфер до здуженија на граѓани и 

фондации. 

 

3. Се задолжува Одделението за финансии во 

Општина Чашка да го спроведе ова Решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

 

Бр.08-281/32 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

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

локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02),  

   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 седствафинансиски седствафинансиски седствафинансиски седства    

    

Се објавува Решение  за одобрување на 

финансиски средства,што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 26.02.2010 година. 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

Врз основа  на член 50 став 1 точка 4 од Законот  за 

локална самоуправа Сл. весник на РМ  бр.5/2002,а 

врз основа на Програма АО Совет на општина за 

траансфери на Општина Чашка до Здруженија на 

граѓани и фондации и спортски клубови,што Советот 

на Општина Чашка ја донесе на седницатаа на 

26.02.2010 година, 

    Градоначалникот на ОпштинаЧашка, донесе : 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

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

    

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, на 

ФК  Мартолци  од  с.Мартолци, за редовни тековни 

активности на клубот, во висина од 30.000,00 денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се  

обезбедат  од Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година, Програма АО Совет на општина, подставка 

463110- трансфер до здруженија на граѓани и 

фондации 

 

3. Се задолжува Одделението за  финансии во 

Општина Чашка да го спроведе  ова Решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесеувањето. 

 

Бр.08-281/9 

26.02.2010 година 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

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

локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02),  

   Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на одлуката за организацијата,За објавување на одлуката за организацијата,За објавување на одлуката за организацијата,За објавување на одлуката за организацијата,    

делокделокделокделокругот и начинот на извршување на задачите ругот и начинот на извршување на задачите ругот и начинот на извршување на задачите ругот и начинот на извршување на задачите 

на општинската администрација на Општина на општинската администрација на Општина на општинската администрација на Општина на општинската администрација на Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка 

 

Се објавува Одлика за организацијата, делокругот и 

начинот на извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Чашка,што Советот на 

Општина Чашка ја донесе на седницата на 26. 02. 

2010 година 

 

   Бр.08-281/15 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  
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Врз основа на лен 57 став 4 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл.Весник на РМ,, бр.5/02), Советот на 

Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2010 

донесе 

 

О  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  АО  Д  Л  У  К  А    

    

За организацијата, делокругот и начинот на 

извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Чашка 

 

I.Основни одредбиI.Основни одредбиI.Основни одредбиI.Основни одредби    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Со оваа Одлука се утврдува внатрешната 

организација, делокругот и начинот на извршување 

на задачите на општинската администрација на 

Општината Чашка. 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    

Внатрешната организација на органите на 

општината се утврдува во зависност од 

надлежностите на општината уврдени со Закон, 

групирање на работите и задачите според видот, 

обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и 

поврзаност, како и други услови потребни при 

утврдувањата на внатрешната организација. 

 

II.Видови на организациони единици  на II.Видови на организациони единици  на II.Видови на организациони единици  на II.Видови на организациони единици  на 

општинската администрацијаопштинската администрацијаопштинската администрацијаопштинската администрација    

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    

За извршување на работите од надлежност на 

органите на општината, во Општина Чашка се 

организира општинска администрација. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

 

За извршување на функциите на органите на 

Опшината, во општинската организација како 

организациони единици  се образуваат одделенија. 

 

Член 5Член 5Член 5Член 5    

 

Одделенијата се образуваат заради обединување на 

повеќе меѓусебно поврзани подрачја од надлежност 

на опшината како и кординирање и контрола на 

работите во извршувањето на една од следните 

работи: Нормативно-управни, Управување со 

човечки ресурси, Сручно-аналитички, Управни, 

Управно надзорни, Стручно–оперативни,  

материјално - финансиски, Инвестиционо - тековни, 

административно - технички и помошни работи како 

и други работи што се извршуваат во општината. 

 

 

Член 6Член 6Член 6Член 6    

 

Одделенијата во општината се : 

-Одделение за правни и општи работи,  

-Одделение за финансиски прашања, 

-Одделение за јавни дејности  Локален Економски 

развој 

-Одделение за урбанизам, комунални дејности, 

сообраќај и заштита на животната средина 

-Одделение за инспекциски надзор-Инспекторат. 

-Одделение за управување со човечки ресурси 

-Одделение за внатрешна ревизија 

 

Член 7Член 7Член 7Член 7    

 

  Составен дел на оваа Одлука е графички 

приказ - органограм на организациската структура 

по организациони единици на администрацијата на 

Општина Чашка. 

 

III.Делокруг и начин на извршување на работитеIII.Делокруг и начин на извршување на работитеIII.Делокруг и начин на извршување на работитеIII.Делокруг и начин на извршување на работите    

 

Член 8Член 8Член 8Член 8    

 

А.Одделение за правни и општи работи ги врши 

следните работи : 

-подготвува акти за Советот и Градоначалникот , 

-ги подготвува седниците на Советот и седниците на 

неговите комисии,  

-врши стручни работи за Советот и Градоначалникот 

, 

-доставува информации и податоци во врска со 

активностите на општината на барање на надлежни 

органи или врз основа на Закон, 

-ракува со документите на општината и ги чува се до 

нивното уништување односно предавање до 

Државниот архив, 

-врши координирана соработка со месните заедници, 

-следењето и согледувањето на потребите од 

набавки во општината; 

 

                                                                                                                                                                                                                Члeн 9Члeн 9Члeн 9Члeн 9    

 

Б.Одделение за финансиски прашања ги врши 

следните задачи: 

-ги проучува законските и подзаконските акти и 

прописи од областа на буџетското и материјалното-

финансико работење; 

-изработува Буџет и ја следи неговата реализација; 

-изработува Годишна завршна сметка за 

извршувањето на Буџетот на општината; 

-изготвување на финансиски план за извршување на 

Буџетот (месечен, квартален и годишен) за 

општината и единките корисници на општината; 

-изработува квартални финансиски извештаи за 

извршување на Буџетот за тековната година; 

-проучува и реализира прописи од областа на 

финансиското-материјалното, сметководственото и 
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книговодствено работење како и други општи и 

поединечни акти за реализација на оваа надлежност; 

-врши управување, следење и контрола на состојбата 

на движењето на средствата и изворите на 

средствата на општината утврдени со Буџетот; 

-подготовка на стратешки план на општината; 

-измена и дополнување на буџетот и стратешкиот 

план на општината; 

-контрола на подготовката и извршувањето на 

Буџетот; 

-спроведува екс-анте и екс-пост финансиска 

контрола; 

-подоготовка, примање, ликвидирање и контрола на 

сметководствената документација; 

-благајничко работење; 

-врши планирање на приходи, нивно утврдување и 

наплата; 

-води   евиденција на даночни обврзници 

-изготвува прегледи, исплаќање плата и 

надоместоци и нивна евиденција; 

-врши и други работи што ќе бидат ставени во негова 

надлежност со акт на Советот или Градоначалникот 

на општината. 

 

Член 10Член 10Член 10Член 10    

 

В.Одделение за јавни дејноси и Локален економски 

развој,ги врши следните работи: 

-следење на сосојбата во областа на културата, 

спортот, социјалната заштита, образованието и 

здравството во рамките на надлежностите на 

општината , 

-ги следи прописите и дава мислење од овие области 

, 

-предлага мерки и активности што треба Советот и 

Градоначалникот да ги превземе , 

-се грижи за соработка со здруженијата на граѓани и 

фондации, 

-ја информира јавноса за работата на органите на 

општината, 

 -изготвува планови за локален економски развој; 

-изготвува одлуки и други општи и конкретни работи 

од надлежност на Советот и Градоначалникот од 

областа на економскиот развој; 

-иницира утврдување на развојни и структурни 

приоритети како и основи и мерки за водење на 

локална економска политика на општината; 

-овозможува услови за поддршка на развојот на 

малите и средните претпријатија, 

претприемништвото во земјоделието, сточарството, 

шумарството и развој на локална агроберза; 

-обезбедува документациона база на податоци за 

потребите на планирањето и програмирањето на 

економскиот развој; 

-како и други работи што ќе бидат ставени во негова 

надлежност со акт на Советот и Градоначалникот, а 

во согласност со Закон. 

 

 

Член 11Член 11Член 11Член 11    

 

Г.Одделение за урбанизам, комунални дејности, 

сообраќај и заштита на животната средина  ги врши 

следниве работи: 

-урбанистичко планирање, 

-издавање на одобрение за градба на објекти од 

локално заначење, 

-уредување на просторот, 

-следење на состојбите на примена на одредбите на 

Законот за сообраќај и патишта, 

-ги следи состојбите во градскиот и приградскиот 

сообраќај, 

-следење на состојбите во врска со комуналните 

дејноси, 

-ги следи состојбите сврзани со работите за заштита 

и унапредување со животната средина и природата , 

-како и други работи шо ќе бидат ставени во негова 

надлежност со акт на Советот и Градоначалникот, а 

во согласност со Закон. 

 

Член 12Член 12Член 12Член 12    

 

Д.Одделение за инспекциски надзор-Инспекторат ги 

врши следните работи: 

-врши надзор на објекти од локален карактер од 

областа на градежништвото, 

-врши контрола од областа на комуналните дејности, 

-покренува води постапка, донесува, решеније и 

поднесува барања за поведување на прекршочна 

постапка до надлежен орган , 

-спроведува Одлуки на Советот на општината од 

областа на градежната и комуналната дејност. 

-врши и друг вид на надзор согласно надлежностите 

предвидени со закон и други прописи. 

 

Член 13Член 13Член 13Член 13    

 

Ѓ.Одделение за управување со човечки ресурси 

-ја следи правилната примена на законските и 

подзаконските акти од областа човечките ресурси  

-ги води персоналните досиеја на вработените 

-соработува со АДС 

-подготвува Годишна програма за оценуцвање на 

државни службеници 

-подготвува предлог-програма за обука на 

државните службеници 

-определува правила и постапки за однесување на 

вработените со кои се воспоставуваат позитивни 

односи и промоција на високо ниво на етика и 

мотивација 

 

Член 14Член 14Член 14Член 14    

 

Е.Одделение за внатрешна ревизија ги врши 

следните задачи: 

-изработува годишна програма за работа на 

одделението; 
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-ги оценува значајните фактори на ризик и дава 

совети на раководителот на одделението за 

намалување на факторите на ризик; 

-врши анализи во работењето на системот за 

финансиско управување и контрола; 

-врз основа на анализите ја оценува економичноста, 

ефикасноста и ефективноста во работењето на 

системот за финансиско управување и контрола и 

дава препораки за подобро работење; 

-утврдува и ја оценува усогласеноста на работењето 

со законите, подзаконските и интерните акти на 

одделенијата; 

-подготвува квартални и годишни извештаи за 

работењето на внатрешната ревизија; 

-врши супервизија на квалитетот на работењето 

преку увид на лице место во документацијата; 

-врши и други работи што ќе бидат ставени во негова 

надлежност со акт на Градоначалникот; 

 

III.Раководење со организационие единициIII.Раководење со организационие единициIII.Раководење со организационие единициIII.Раководење со организационие единици    

 

Член 15Член 15Член 15Член 15    

 

Опшинаската администрација  врши и работи 

делегирани од органите на државната управа , во 

согласност на Закон. 

 

Член 16Член 16Член 16Член 16    

 

Со работата на одделението раководи раководител 

на одделение. 

 

Во случај  на негова отсутност и спреченост , 

раководителот на одделението го заменува највисок 

државен службеник од редот на стручни државни  

службеници  кој ќе го определи Градоначалникот  на 

општината. 

 

Член 17Член 17Член 17Член 17    

 

Со општинската админисрација раководи 

Градоначалникот на општината.  

 

Член 18Член 18Член 18Член 18    

 

Вкупниот број на вработени и распоредот по звања и 

работни места го утврдува Градоначалникот на 

општината во Правилникот за системаизација на 

работните места на општинската администација. 

 

 

IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ IV.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ     

 

Член 19Член 19Член 19Член 19    

 

Со денот на влегување во сила на оваа Одлука 

престана да важи одлуката за оснивање, 

организација, деклокруг и начин на извршување на 

задачите на општинската администрација на 

општина Чашка бр.07-341/4 од 28.06.2005 година и 

Одлука за дополнување на одлуката за оснивање, 

организација, деклокруг и начин на извршување на 

задачите на општинската администрација на 

општина Чашка бр.07-450/5 од 14.03.2008 година. 

 

Член 20Член 20Член 20Член 20    

 

Оваа одлука влегува во сила 8 ден од денот на 

објавување во Службен гласник на општина Чашка , 

а ќе се применува по претходно добиена согласност 

од Агенција  за државни службеници. 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р.    

    

    

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

локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/02),  

   Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на 

извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма извештај за реализација на годишната програма 

за уредување на градежно земјиште и заштита на за уредување на градежно земјиште и заштита на за уредување на градежно земјиште и заштита на за уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина 

ЧаЧаЧаЧашшшшка за 2009 година.ка за 2009 година.ка за 2009 година.ка за 2009 година.    

    

Се објавува ЗАКЛУЧОК за усвојување на извештај 

за реализација на годишната програма за уредување 

на градежно земјиште и заштита на животната 

средина на просторот на Општина Чашка за 2009  

година, што Советот на Општина Чашка го донесе  на 

седницата на 26.02. 2010 година. 

    

   Бр.08-281/21 

26.02.2010 година 

Чашка    

    

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

    

 

Врз основа на член 22 од Законот за локална 

самоуправа Сл.весник на Р.М бр.5/2002, Советот на 

Општина Чашка на седницата на 26.02.2010година 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За усвојување на извештај за реализација на За усвојување на извештај за реализација на За усвојување на извештај за реализација на За усвојување на извештај за реализација на 

годишната програма за уредување на градежно годишната програма за уредување на градежно годишната програма за уредување на градежно годишната програма за уредување на градежно 

земјиште и заштита на животната средина на земјиште и заштита на животната средина на земјиште и заштита на животната средина на земјиште и заштита на животната средина на 

просторот на Општина Чашка за 2009 годинапросторот на Општина Чашка за 2009 годинапросторот на Општина Чашка за 2009 годинапросторот на Општина Чашка за 2009 година    
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1.    Советот на Општина Чашка го усвои извештајот 

за реализација на годишната програма за уредување 

на градежно земјиште  и заштита на животната 

средина на просторот на Општина Чашка за 2009 

година 

 

2. Извештајот влегува во сила со донесувањето а ќе  

се објави во Сл.весник на Општина Чашка. 

   Бр.07-281/20 

26.02.2010 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 (Сл. Вес-ник на РМ бр. 5/2002),  

   Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на За објавување на заклучок за усвојување на 

Измена на Програмата за уредување на градежно Измена на Програмата за уредување на градежно Измена на Програмата за уредување на градежно Измена на Програмата за уредување на градежно 

земјиште  и заштита на животната средина на земјиште  и заштита на животната средина на земјиште  и заштита на животната средина на земјиште  и заштита на животната средина на 

просторот на Општина Чашка за 2010 годинапросторот на Општина Чашка за 2010 годинапросторот на Општина Чашка за 2010 годинапросторот на Општина Чашка за 2010 година    

    

Се објавува Заклучок за Усвојување на Измена на 

Програмата за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животнатаа средина на просторот на 

Општин Чашка за 2010 година,што Советот на 

општина Чашка го донесе на седницата на 26. 02. 

2010 година. 

  

   Бр.08-281/13 

26.02.2010година 

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 Р.М бр.5/ 2002, а во 

согласност со член 43 став 1 точка 2 од Законот за 

градежно земјиште  Сл. Весник на Р.М бр. 53/01,  

Советот на Општина Чашка на седницата на 26. 

02.2010 година, донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За УсвојувЗа УсвојувЗа УсвојувЗа Усвојување на Измена на Програмата за ање на Измена на Програмата за ање на Измена на Програмата за ање на Измена на Програмата за 

уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина животната средина на просторот на Општина 

Чашка за 2010Чашка за 2010Чашка за 2010Чашка за 2010    

    

1. Советот на Општина Чашка, ја усвои Измената на 

програмата за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животната средина на просторот на 

Општина Чашка за 2010 година. 

 

2.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Сл. Гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр.07-281/12 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа н член 46 од Законот за градежно земјиште 

(’’Сл.весник на РМ’’ бр.82/08 и 143/08), согласно 

Правилникот за степенот на уреденост на градежното 

земјиште  и начинот на пресметување на трошоците за 

уредување на градежното земјиште според степенот на 

уреденост ’’Сл.весник на РМ’’бр.88/09), Советот на 

Општина Чашка на седницата одржана на 26.02.2010 

година донесе  

    

ПРЕДЛОГ (ПРЕДЛОГ (ПРЕДЛОГ (ПРЕДЛОГ (ВТОРАВТОРАВТОРАВТОРА) ИЗМЕНА    НА ПРОГРАМАТА ) ИЗМЕНА    НА ПРОГРАМАТА ) ИЗМЕНА    НА ПРОГРАМАТА ) ИЗМЕНА    НА ПРОГРАМАТА     

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И 

ЗАШТИТА НА ЗАШТИТА НА ЗАШТИТА НА ЗАШТИТА НА     

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНАЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНАЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНАЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА    

ЧАШКА  ЧАШКА  ЧАШКА  ЧАШКА  ЗА 2010 ГОДИНАЗА 2010 ГОДИНАЗА 2010 ГОДИНАЗА 2010 ГОДИНА    

        

ВОВЕДВОВЕДВОВЕДВОВЕД    

 

Со оваа Програма се уредува: 

I. Просторот кој е предмет на уредување, 

II. Обемот на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште, 

III. Обемот и степенот на опремување на градежно 

земјиште со објекти на основната и секундарната 

инфраструктура,  

IV. Изворите за финансирањето на Програмата, 

V. Пресметување на трошоците за уредување на 

градежното земјиште, 

VI. Висина на надоместокот за уредување на градежно 

земјиште и неговата распределба, 

VII. Начин на распределба на средствата за 

финансирање за изградба и одржување на 

инфраструктурата, 

VIII. Средства наменети за изработка на урбанистички 

планови и средства за изработка на документација 

за градење на инфраструктурни објекти,  

IX. Динамика на извршување на Програмата,  

X. Преодни и завршни одредби. 

 

I. ПРОСТОРОТ  КОЈ  Е  ПРЕДМЕТ  НА  УРЕДУВАЊЕ 

 

Како  простор кој е предмет на уредување со 

поблиско определување на земјиштето што се уредува се 
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смета, изграденото и неизграденото земјиште на 

просторот на Општина Чашка, прогласен како градежен 

реон. 

 

II. ОБЕМОТ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И 

РАСЧИСТУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

 

Под обем  на работите за подготвување и 

расчистување на градежното земјиште се подразбира: 

II-1. Подготвителни работи   и 

II-2.  Расчистување на градежното земјиште.    

II-1.        ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ    

Под подготвителни работи се подразбира: 

- Оформување на геодетска документација. 

- Извршување на основни геомеханички испитувања за 

градежни парцели каде ќе се градат објекти од 

комуналната инфраструктура. 

II-2.            РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО  ЗЕМЈИШТЕ    

Расчистувањето на градежното земјиште на 

градежните парцели  е со цел да се изврши опремување 

на градежната парцела со објекти од комуналната 

инфраструктура. 

Под расчистување на градежно земјиште на 

градежната парцела се смета: 

- Решавање на имотно правните односи. 

- Решавање на станбените прашања на сопствениците 

кои живеат или вршат дејност како физичко лице во 

објектите што се уриваат. 

- Уривање на постојните градежни и други објекти на 

градежното земјиште (градежна парцела) и селидба 

на сопствениците со пренесување на покуќнината и 

опремата, уривање на објектите со транспорт на 

материјалот од уривањето до депо. 

 

III.ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА  ОПРЕМУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

СО ОБЈЕКТИТЕ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Под обем на опремување на градежното 

земјиште се подразбира изградба на објекти на 

инфраструктурата, заради непречен пристап до 

градежната парцела од јавен пат, поставување: 

водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), 

нисконапонска електрична, ТТ и друга мрежа со 

приклучоци до градежната парцела. 

Опремувањето на градежното земјиште може да 

биде извршено целосно или делумно, во минатиот период 

или во моментот кога се уредува. 

  Под степен на опремување на градежното 

земјиште се подразбира степенот на опременост на 

земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура за 

задоволување на заедничката и индивидуалната 

комунална потрошувачка, до границите на градежната 

парцела. 

Степенот на уреденост на градежното земјиште 

може да биде основен, повисок или понизок од основниот. 

IIIIIIIIIIII----1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 1  Основен степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:    

- непречен пристап до градежната парцела од јавен пат 

(улица со тротоари), пешачки патеки и други површини 

согласно урбанистички планови; 

- подземна електрична мрежа; 

-     улично осветлување; 

- водоводна мрежа; 

- фекална канализација и 

- атмосферска канализација. 

IIIIIIIIIIII----2   Повисок2   Повисок2   Повисок2   Повисок степен на уреденост на градежно  степен на уреденост на градежно  степен на уреденост на градежно  степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа земјиште со комунална инфраструктура опфаќа 

објектите од објектите од објектите од објектите од IIIIIIIIIIII----1, како и:1, како и:1, како и:1, како и:    

-    ПТТ (оптичка - телекомуникациона) мрежа;    

- топлификациона мрежа; 

- паркинг простори 

-     гасоводна мрежа и 

- пречистителна станица за отпадни води. 

IIIIIIIIIIII----3   3   3   3   Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно Понизок степен на уреденост на градежно 

земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:земјиште со комунална инфраструктура опфаќа:    

-     непречен пристап до градежната парцела од 

некатегоризиран јавен пат; 

-     сопствено водоснабдување (нема приклучок на 

водоводна мрежа); 

-     септичка јама (нема приклучок на фекална 

канализација); 

-   сопствен одвод на атмосферски води (нема приклучок 

на атмосферска канализација); 

-      нестандардно улично осветлување и ; 

-      надземна нестандардна електрична мрежа.    

IIIIIIIIIIII----4  Опремување со објекти од комунал4  Опремување со објекти од комунал4  Опремување со објекти од комунал4  Опремување со објекти од комуналната ната ната ната 

инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела:инфраструктура до градежната парцела: 

а) Опремување со објекти од комуналната 

инфраструктура за заедничка комунална 

потрошувачка во кои спаѓаат: 

- основни градски сообраќајници (примарни и 

секундарни); 

- непречен пристап до градежната парцела од јавен 

пат; 

- магистрални и примарни водови за довод на вода  

заедно со пратечки објекти;  

- магистрални и примарни водови за одвод на фекална 

и атмосферска вода заедно со пратечки објекти 

- градски плоштади и јавни прометни површини (улици, 

тротоари, пешачки и други површини согласно 

урбанистички планови);56 

- изградба на јавно осветлување и 

- изградба на јавно зеленило. 

 Овие елементи претставуваат претходни 

вложувања за опремувањето на градежното земјиште, а 

учествуваат со 20 % од надоместокот за уредување на 

градежното земјиште. 

б) Индивидуална комунална потрошувачка за кои е 

извршено или ќе се изврши: 

- изградба на секундарна водоводна мрежа до 

водомерна шахта; 

- изградба на  секундарна фекална мрежа до 

последната шахта; 
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- изградба на секундарна нисконапонска електрична 

мрежа, до и со приклучен орман за индивидуални 

станбени згради и со разводен орман за колективни 

станбени згради; 

- изградба на секундарни  ТТ-мрежи до приклучен 

орман; 

Трошоците за уредувањето на градежното 

земјиште, до градежната парцела која е доделена на 

користење, согласно  склучените договори со 

корисниците,  ги плаќа Општина Чашка, со едно приклучно 

место за секој објект од инфраструктурата за една 

градежна парцела. 

Трошоците за уредување на градежното земјиште 

до градежната парцела согласно склучен договор со 

Општината може да ги плати и инвеститорот, правно или 

физичко лице. 

Целосното уредување на градежното земјиште, се 

врши по обезбедувањето на правни, технички услови и 

материјални средства. 

IIIIIIIIIIII----5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 5   Опремување со објекти од комунална 

иииинфраструктура во границите на градежната нфраструктура во границите на градежната нфраструктура во границите на градежната нфраструктура во границите на градежната 

парцела:парцела:парцела:парцела:    

- Уредувањето на градежното земјиште во границите 

на градежната парцела со комунална и сообраќајна 

инфраструктура и партерно уредување го врши 

корисникот на земјиштето(инвеститор). 

- Проектирањето и изградбата на инфраструктурната 

мрежа за висок напон, друга инсталација и објекти, 

трафостаници или учеството во нив, корисникот на 

земјиштето го регулира согласно енергетската согласност  

издадена од ЕВН-ЕСМ. 

- Доколку изградените објекти од комуналната 

инфраструктура остануваат во границите на градежната 

парцела на корисникот и под објектите што ќе ги гради, 

корисникот на земјиштето мора да побара писмена 

согласност од надлежниот општински орган, кој дава 

согласност по мислење од соодветното комунално 

претпријатие. Трошоците за заштита на тие објекти се на 

товар на корисникот  на земјиштето. 

- Трошоците за преместување на постојните објекти од 

комуналната инфраструктура што пречат за изградба и 

користење на објектите се на товар на корисникот на 

земјиштето, со исклучок на трошоците за преместување на 

постојните инфраструктурни инсталации што пречат за 

изградба и користење на објектите изградени без 

согласност на надлежниот општински орган. 

Трошоците за расчистување на градежното земјиште и 

геомеханичките  испитувања се на товар на корисникот на 

земјиштето. Исто така, корисникот на земјиштето е должен 

да ги надомести на Општината, порано направените 

трошоци за расчистување на градежната парцела. 
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V. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ  
И  НЕГОВАТА  РАСПРЕДЕЛБА 

.   
 За урбани единици за кои се донесени урбанистички планови за село висината на 
надоместокот за уредување на градежното земјиште при изградба, доградба, надградба 
и пренамена на објекти е усвоена 350,00 денари. 2. 
  Во оваа цена не се предвидени трошоците за уредување на земјиштето околу 
објектите (партерно уредување) кое со самофинансирање ќе го уредуваат самите 
граѓани. 
 При изготвување на овој Правилник почитуван е Правилникот за степенот на 
уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и 
начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од 
степеност на уреденост (Сл.весник на РМ бр.88/2009).  

Согласно тоа, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште се 
пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, што представува 
збир на сите простори во објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на 
основниот проект, помножени со следните коефициенти: 

 
 
 

I. Градежен реон  
 350,оо ден./м2 1. Станбени објекти (индивидуални и 

колективни) 
- станбени простории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- станб. простории со висина до 2,50 м, 
подпокривен простор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- лоѓија затворена од три страни. . . . . . . . . . . . 
- подлоѓија затворена од две страни. . . . . . 
- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- заеднички проодни тераси, пасажи. . . . . . . . .   
- помошни простории, остава за гориво,  
  котлара, визба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од 
објектот. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- скалишен простор и заеднички комуникации. 
- стражарници, управител, простории за домар. 
- паркиралишта и гаражи . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
Коефициент  1.0 

 
Коефициент  0.2 
Коефициент  0.4 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.2 
Коефициент  0.2 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.1 

  350,оо ден./м2 2. Деловни, јавни и производни  објекти 
- простории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- магацини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- помошни простории, остава за гориво,  
  котлара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- трафостаница од 35 Кв во објект и надвор од 
објект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- скалишен простор и заеднички комуникации. 
- паркиралишта и гаражи . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- лоѓија затворена од три страни. . . . . . . . . . . . 
- подлоѓија затворена од две страни. . . . . . 
- балкони, тераси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- отворен наткриен простор . . . . . . . . . . . . . . . . 

Коефициент  1.0 
Коефициент  0.5 

 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  0.4 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.1 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.3 
Коефициент  0.4 
Коефициент  0.3 
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3. Други објекти: 
- катна гаража . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- спортски покриени објекти . . . . . . . . . . . . . . . 
- спортски откриени објекти . . . . . . . . . . . . . . . 
- бензински пумпи, гасни станици и базни 
станици за 50% од површина на локацијата. 
- отворени пазаришта, за 30% од површината 
на локацијата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- базени . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- трафостаници над 35Кв  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  350 ден./м2 
Коефициент  0.2 
Коефициент  0.5 
Коефициент  0.3 

 
Коефициент  1.0 

 
Коефициент  1.0 
Коефициент  0.2 
Коефициент  1.0 

 
 По исклучок, во новата корисна површина што ќе се гради согласно заверената 
проектна документација не се пресметува површината на: 
 - ѕидовите и другите конструктивни елементи; 
 - инсталационите канали; 
 - окната за лофтови; 
 - отворени паркиралишта. 
 Во останатите урбани единици за кои што општината нема донесено 
урбанистички план за село, а издавањето на условите за градба се врши врз основа на 
урбанистички план вон населено место, државна и локална урбанистичка планска 
документација и општи акти, при пресметувањето на надоместокот за уредување на 
градежно земјиште ќе се наплатува 20% од утврдениот надоместокот за уредување на 
градежното земјиште за основната инфраструктура и ќе се применува табелата за 
дополнително опремување на градежното земјиште. 
 При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежното 
земјиште учеството на поедините елементи на дополнителното опремување на 
градежното земјиште, кои учествуваат со 80% од надоместокот за уредување на 
градежното земјиште, е следното: 
 
1. Изработка на генерални, детални урбанистички планови, 

урбанистичка документација, проектна документација и надзор 
 

5,00 % 
2 Изградба на улици 

- пробивање . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- изградба на горен и долен строј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
11,00 % 
37,50 % 

3 Изградба на фекална канализација 6,00 % 
4 Изградба на водоводна мрежа 5,50 % 
5 Поставување на ниско-напонска мрежа 5,оо % 
6 Поставување на трафостаница 10,00 % 
 Вкупно: 80,00 % 
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Овие елементи претставуваат вистински (реални) 

трошоци за опремување на градежното земјиште, а 

учествуваат со 80 % од надоместокот за уредување на 

градежното земјиште. 

  

 При реконструкција со која не се добива нова 

градежна површина, надоместокот за уредување на 

градежното земјиште не се наплатува. 

    Висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште се пресметува на следниот 

начин: 

- За расчистувањето на градежни парцели за 

објекти од комунална инфраструктура за 

индивидуалната и заедничката комунална 

потрошувачка, проектирањето и изградбата објекти 

од комунална инфраструктура и уредување на 

заедничкиот градски простор, се наплатува  

надоместок за уредување на градежно земјиште на 

ниво на Општина Чашка, врз Основица изразена во 

денари/м2 нето изградена површина. 

  

 Корисникот на градежното земјиште мора да 

обезбеди согласност за приклучување на објектот на 

соодветната секундарна мрежа за индивидуална 

потрошувачка од соодветното комунално 

претпријатие и без согласност на Општината не 

може да се приклучи на инфраструктурните мрежи 

и објекти во Општината.  

 Доколку  не добие согласност од 

комуналното претпријатие по писмен пат, 

Општината ќе  склучи договор за регулирање на 

надоместок за уредување на градежно земјиште 

само за оние секундарни мрежи  од индивидуална 

потрошувачка за кои има писмена согласност. 

 По добивањето на дополнителната 

согласност надоместокот за уредување на градежно 

земјиште за оваа секундарна мрежа од 

индивидуална потрошувачка се наплатува по 

упросечени цени. 

 

 

VI. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА 

СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА 

ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 

  

За висината на надоместокот за уредување на 

градежно земјиште, се склучува Договор за 

регулирање на надоместок за уредување на 

градежното земјиште во писмена форма, директно 

помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и 

Општината од друга страна, по доставена заверена 

проектна документација и доставено решение за 

локациски услови и енергетски согласности.  

 Надоместокот за уредување на градежното 

земјиште за пренамена од станбен во друг вид 

простор се наплатува еднократно во висина на 

евентуалната разлика, а средствата се неповратни.  

 Надоместокот за уредување на градежното 

земјиште за пренамена од  друг вид простор 

(административно -  деловен, производен и објекти 

од јавен карактер), во станбен простор не се 

наплатува. 

. Во случај кога опремувањето на градежното 

земјиште е завршено во предходниот период, за 

целосно уредено градежно земјиште, корисникот на 

земјиштето плаќа надоместок до висината на 

реалните трошоци за уредување - целосен 

надоместок. 

 Во случај кога градежното земјиште се 

доуредува (кога е изградена основната 

инфраструктурна мрежа, а на неа треба да се 

доизгради секундарна инфраструктурна мрежа) 

корисникот на земјиштето е должен да инвестира во 

нејзината изградба. 

 Во случај кога градежното земјиште делумно 

ќе се уредува или воопшто не  се уредува, 

корисникот на земјиштето плаќа надоместок до 

висината на трошоците за делумното уредување на 

земјиштето - делумен надоместок  или воопшто не 

плаќа надоместок. 

. Во случај кога градежното земјиште е 

уредено со изградена основна инфраструктурна 

мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната 

парцела нема донесено урбанистичка документација 

и не е изградена  секундарната инфраструктурата, а 

корисникот на земјиштето инсистира сам да ја гради 

секундарната инфраструктурна мрежа, согласно 

оверена техничка документација за градење на 

инфраструктурните објекти со свои средства, 

должен е на општината да и надокнади за порано 

направените трошоци во висина од 20%(основна 

инфраструктура) од надоместокот за уредување на 

градежно земјиште да овозможи на идните 

корисници на земјиштето приклучување на 

инфраструктурните мрежи без да му платат 

надомест; односно инфраструктурната мрежа што ќе 

ја гради сам да биде технички примена од 

соодветното комунално претпријатие и да ја предаде 

на општината без надомест. 

.Трошоците за опремување и изградба на објекти од 

комунална инфраструктура надвор од конкретната 

градежна парцела и трошоците за преместување на 

објекти од комунална инфраструктура за 

индивидуална и заедничка комунална 

потрошувачка, што корисникот ги извел и си ги 

изведува самоиницијативно без учество на 

Општината, а пред склучување писмени договори за 

регулирање на надоместок за уредување на 

градежно земјиште и писмен договор за  изведување 

на  објекти од комунална инфраструктура не се 

признаваат, освен во локалитети каде биле 

бесправно изградени објекти, а со донесување на 

нови урбанистички планови, истите се вклопуваат. 

 За овие локалитети, мора да има исправна 

техничка документација за изградените објекти од 

инфраструктура, заверена од надлежен орган и 
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изградените инфраструктурни мрежи примени од 

јавните комунални претпријатија. При ова се 

признаваат  само  трошоците  -  делот  од  

надоместокот  за  уредување  на  градежното 

земјиште за изградената инфраструктурна мрежа од 

индивидуална комунална потрошувачка. 

. Оваа изградена инфраструктурна мрежа 

мора да биде предадена на локалната самоуправа; 

овозможи идно приклучување на нови идни 

корисници на земјиштето без надомест; а новите 

корисници на земјиштето да и надоместат на 

локалната самоуправа целосен надоместок за 

уредување на градежното земјиште. 

. Надоместокот за уредување на градежно 

земјиште може да се наплатува и по принцип на 

одложено плаќање, на еднакви месечни рати и 

процентуално учество од вкупниот  износ  со 

обезбедување  на  инструмент  (клаузула)  во 

Договорот за сигурна динамика и гаранција за 

исполнување на договорната обврска. Во функција 

на принципот на одложено плаќање се 

воспоставуваат “прагови” врзани во зависност од 

висината на долгот и рокот на одложеното плаќање 

кои се формирани на следниов начин: 

∗ За вкупен износ на надоместокот до 

20.000,оо денари надоместокот за 

уредување на градежното земјиште ќе се 

плаќа при склучување на договорот во 

целост. 

∗ За вкупен износ на надоместокот од 

40.000,оо до 60.000,оо денари надоместокот 

за уредување на градежното земјиште ќе се 

плаќа 50% при склучување на договорот, а 

остатокот од 50% ќе се плаќа на 6 (шест) 

еднакви месечни рати. 

∗ За вкупен износ на надоместокот над 

60.000,оо денари надоместокот за 

уредување на градежното земјиште ќе се 

плаќа 50% при склучување на договорот, а 

остатокот од 50% ќе се плаќа на 12 

(дванаесет) еднакви  месечни рати. 

∗ При наплатување на надоместокот за 

уредување на градежното земјиште во 

случај на легализација (по донесување на 

Закон за легализација на дивоградби за 

населени месдта за кои има донесено 

урбанистички планови) на веќе изградени 

објекти плаќањето ќе се врши на 24 (дваесет 

и четири) еднакви месечни рати, без оглед 

на висината на надоместокот. 

 

Во поглед на одложено плаќање, присилна наплата, 

каматата и застареноста на обврската за плаќање ќе 

се користи клаузулата од Договорот помеѓу 

Инвеститорот и Органот на Општината надлежен за 

уредување на градежно земјиште . 

 

VII. СРЕДСТВА НАМЕНЕТИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И СРЕДСТВА ЗА 

ИЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГРАДЕЊЕ  

НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 

 

Општината ја финансира изработката на УП за село, 

УП вон населено место, локална урбанистичка 

планска документација и Општи акти (согласно 

усвоената годишна Програма за изработка на 

урбанистички планови за селата во Општина Чашка 

од страна на Советот на Општина Чашка) и 

изработка на техничка документација  за 

инфраструктурни објекти. 

УП вон населено место или локална урбанистичка 

планска документација кои се изработуваат на 

барање на заинтересирани правни или физички 

лица и чиишто програмски барања и подрачја на 

интерес се прифатливи за општината, ќе биде 

финансирана од страна на барателите. 

 

VIII.     ДИНАМИКА   НА   ИЗВРШУВАЊЕ   НА   

ПРОГРАМАТА 

Динамиката на извршувањето ќе зависи од 

создадените правни и технички услови, како и од 

приливот на средствата од надоместокот за 

уредување на  градежното земјиште и другите 

средства. 

Опремувањето на земјиштето се врши по добивање 

на Одобрение за градење на објекти од комуналната 

инфраструктура. 

 

IX.       ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

1.  За спроведување на оваа Програма надлежен е 

градоначалникот на Општина Чашка.  

2. Градоначалникот на Општина Чашка е должен за 

прераспоредувањето на средствата на работите од 

една во друга позиција во износ  до 5% да го 

информира Советот на Општина Чашка, а за 

поголемо прераспоредување на средства одлука 

мора да донесе Советот на Општина Чашка. 

3. Оваа Програмата влегува во сила, осмиот ден од 

денот на објавувањето во “Службен гласник на 

општина Чашка”. 

 

  Бр.07-656/14 

30.04.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа (Сл. Вес-ник на РМ бр.5/02), 

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на оперативЗа објавување на оперативЗа објавување на оперативЗа објавување на оперативен план за ен план за ен план за ен план за 

расчистување на локалните патишта,расчистување на локалните патишта,расчистување на локалните патишта,расчистување на локалните патишта,    улиците и улиците и улиците и улиците и 

другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на 

непроодност поради врнежи од снег и непроодност поради врнежи од снег и непроодност поради врнежи од снег и непроодност поради врнежи од снег и 

голомразициголомразициголомразициголомразици. 

 

Се објавува Оперативен план за расчистување на 

локални патишта, улиците и другите 

инфраструктурни објекти во слуцај на непроодност 

поради врнежи од снег и голомразици,што советот 

на Општина Чашка го донесе на седницата на 26.02. 

2010 година. 

 

Бр.07-281/18 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

Врз основа на член 22 од законот за локална 

самоуправа Сл. Весник на Р.М бр. 5/2002, Советот на 

Општина Чашка на седницата на 26.02. 2010, донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За усвојување на оперативен план за За усвојување на оперативен план за За усвојување на оперативен план за За усвојување на оперативен план за 

расчистување расчистување расчистување расчистување на локалните патишта,на локалните патишта,на локалните патишта,на локалните патишта,    улиците и улиците и улиците и улиците и 

другите инфраструктдругите инфраструктдругите инфраструктдругите инфраструктуууурни објекти во случај на рни објекти во случај на рни објекти во случај на рни објекти во случај на 

непроодност поранепроодност поранепроодност поранепроодност поради врнежи од снег и ди врнежи од снег и ди врнежи од снег и ди врнежи од снег и 

голомразициголомразициголомразициголомразици    

    

1.Советот на Општина Чашка го усвои Оперативниот 

План за расчистување на локалните патишта, 

улиците и другите инфраструкторни објекти во 

случај на непроодност поради врнежи од снег и 

голомразици. 

 

2. Извештајот влегува во сила со донесувањето а ќе 

се објави во Сл. Гласник на Општина Чашка. 

 

Бр.07-281/17 

26.02.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 

 

    

    

    

    

ОПЕРАТИВЕН ПЛАНОПЕРАТИВЕН ПЛАНОПЕРАТИВЕН ПЛАНОПЕРАТИВЕН ПЛАН    

За расчистување на локалните патиштаЗа расчистување на локалните патиштаЗа расчистување на локалните патиштаЗа расчистување на локалните патишта,улиците и ,улиците и ,улиците и ,улиците и 

другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на другите инфраструктурни објекти во случај на 

непроодност поради врнежи од снег,наноси од непроодност поради врнежи од снег,наноси од непроодност поради врнежи од снег,наноси од непроодност поради врнежи од снег,наноси од 

снег,и голомразицаснег,и голомразицаснег,и голомразицаснег,и голомразица    

    

Бр.07-281/16 

26.02.2010 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 (Сл. Вес-ник на РМ бр.5/02), 

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 

финансиски средства, што Советот  на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 26.02. 2010 година. 

 

   Бр.08-281/24 

26.02.2010 година 

Чашка 

    

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа Сл. Весник на Р.М бр.5/2002, а во 

согласност со Решение за одобрување на 

финансиски средства,што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 26.02. 2010 , 

    Градоначалникот на Општина Чашка,              донесе 

: 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

За одобрување За одобрување За одобрување За одобрување на финансиски средствана финансиски средствана финансиски средствана финансиски средства    

    

1. Се одобрува исплата на финансиски средства,  на 

КУД ТОДОР ЈАНЕВ од Чашка,за редовни тековни 

активности на друството во висина од 100.000,00 

денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година,програма АО Совет на Општина 

Чашка,подставка 463110- трансфер до здруженија на 

граѓани и фондации. 
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3. Се задолжува Одделението за финансии во 

Општина Чашка да го спроведе ова Решение. 

 

4. Решението  влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

 

   Бр.08-281/23 

26.02.2010 година 

Чашка 

    

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална 

самоуправа (Сл. Весник на РМ бр.5/2002),   Советот на 

Општина Чашка на седницата на 26.02 .2010 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 КУД Тодор Јанев од  Чашка за 

финансиски средства, за редовни тековни 

активности на друштвото во висина од 100.000,00 

денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение ќе се  

обезбедат од  Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година, Програма АО Совет на општина,подставка 

463110-трансфер до здруженија на граѓани и 

фондации. 

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во Сл.гласник на Општина Чашка. 

Бр.07-281/22 

26.02.2010 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( Сл.весник на РМ ,бр.5/2002) 

  Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на Решение  За објавување на Решение  За објавување на Решение  За објавување на Решение  за одобрување на за одобрување на за одобрување на за одобрување на 

финансиски средствафинансиски средствафинансиски средствафинансиски средства    

    

Се обајавува Решение за одобрување  на 

финансиски средства ,што  Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата  26.02.2010година. 

 

Бр.08-281/27 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 ств 1 точка 4 од Законот за 

локална самоуправа  Сл.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 26.02 2010. 

 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, 

финансиска помош на Арсовски Јордан од с. 

Ореше,за срушена куќа од елементарни временски 

непогоди,во висина од 30.00,00 денари. 

 

2. Средствата  за реализација на ова Ршение ќе се 

обезбедат од Бџетот на Општина Чашка за 2010 

година, Програма АО Совет на Општина Чашка, 

подставка 413110 – тековни резерви. 

 

3. Се задолжува Одделението за финансии во 

Општина Чашка да го спроведе  ова решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

 

Бр.08-281/26 

26.02.2010 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа Сл.весник на РМ бр 5/2002,  

   Советот на Општина Чашка на седницата на 26.02 

2010 донесе : 

 

РРРРЕЕЕЕШЕНИЕШЕНИЕШЕНИЕШЕНИЕ    

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 до 

одобри барањето на Арсовски Јордан од с.Ореше за 

финансиски средства финансиска помош за срушена 

куќа од елементарни временски непогоди, во висина 

од 30.000,00 денари. 

 

2.  Средства за реализација на ова Решение ќе се 

обезбедат од Буџетот  на Општина Чашка  за 2010 , 
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Прогарама АО Совет  на општина,подставка 413110-

тековни резерви. 

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во Сл. Гласник на Општина Чашка. 

 

               Бр.07-281/25 

26.02.2010 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) 

    Гродоначалникот на Општина Чашка донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за објавување на решение заза објавување на решение заза објавување на решение заза објавување на решение за    

одобрување на финансиски средстваодобрување на финансиски средстваодобрување на финансиски средстваодобрување на финансиски средства    

 

Се објавува Решение за одобрување на финансиски 

средства,што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 26. 02. 2010 година 

 

           Бр.08-281/30 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за 

локална самоуправа  Сл.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 26.02.2010 година, 

       Градоначалникот на Општина чашка донесе : 

 

                           РЕШЕНИЕ                           РЕШЕНИЕ                           РЕШЕНИЕ                           РЕШЕНИЕ    

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

 

1. Се одобрува исплата на финансиски средства, 

финансиска помош на Петровски Сашко од с. Ореше  

за лоша финансиска помош, во висина од 40.000,00 

Денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение  ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година ,Програма АО Совет на општина ,подставка 

413110-тековни резерви. 

 

3. Се задолжува  Одделението за финансии во 

Општина Чашка да го спроведе ова Решение . 

 

4. Решението влегуава во сила со денот на 

донесувањето. 

   Бр.08-281/29 

26.02.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа  Сл. Весник  на РМ бр  5/2002 , 

    Советот на Општина Чашка на седницата на 

26.02.2010 донесе : 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

За одобрувањЗа одобрувањЗа одобрувањЗа одобрувањееее на финансиски  на финансиски  на финансиски  на финансиски                                             средстствасредстствасредстствасредстства    

    

1. 1. 1. 1.         Со ова Решение  Советот на Општина Чашка  го 

одобри барањето на Петровски Сашко с.Ореше  за 

финансиски средства  финасиска помош за лоша 

финансиска состојаба,во висина од 40.000,00 денари. 

 

2. Средствата за реализација на ова Решение  ќе се  

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2010 

година Програма АО Совет на општина ,подставка 

413110-тековни резерви. 

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавување во Сл. Гласник на Општина Чашка. 

 

Бр.07-281/28 

26.02.2010 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

Рамадан Амзов с.р. 
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СодржинаСодржинаСодржинаСодржина    

 

 

1. Заклучок за објавување на програма АО за 

трансфери  на Општина Чашка до здруженија на 

граѓани и фондации и спортски клубови  

 

2. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

 

3. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

4. Заклучок за објавување на решение 

заодобрување на финансиски средства 

 

5. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

6. Заклучок за објавување на решение за 

финансиски средстства 

 

7. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

8. Заклучок за објавување на одлука за 

организацијата,делокругот и начинот на 

извршување на задачите на општинската 

администрација на Општина Чашка 

 

9. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на извештај за реализација на 

годишната програма за уредување на градежно 

земјиште и заштита на животната средина на 

просторот на Општина Чашка за 2009 година  

 

10. Заклучок за усвојување на извештај за 

реализација на годишнаааааааата програма за 

уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната средина на просторот на Општина 

Чашка за 2009 година 

 

11. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на измена на програмата за 

уредување на градежно земјиште и заштита на 

животната средина на просторот на Општина 

Чашка 

 

12. Заклучок за усвојување на измена на програмата 

за уредување на градежно  земјиште и заштита 

на животната средина на просторот на Општина 

Чашка 

 

13. Заклучок за објавување на оперативен план за 

расчистување на локални патишта,улиците и 

другите инфраструктурни објекти во случај на 

непрооодност поради врнежи од снег и 

голомразици 

 

14. Заклучок за  објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

15. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

16. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

17. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

18. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

19. Решение за одобрување на финансиски средства 

 

 

                             

 

                                                                                                

 

 

 

 

    

 

.   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

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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