
 

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 4 
 година XIV 

10.05.2010 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

 
    

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

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

   Градоначалникот на Општина Чашка,  донесе: 

   

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

    

За објавување на одлука за измена и дополнување За објавување на одлука за измена и дополнување За објавување на одлука за измена и дополнување За објавување на одлука за измена и дополнување 

на одлуката за извршување на буџетот на на одлуката за извршување на буџетот на на одлуката за извршување на буџетот на на одлуката за извршување на буџетот на 

Општина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина ЧашкаОпштина Чашка 

 

 

Се објавува, ОДЛУКА за измена и дополнување на 

одлуката за извршување на буџетот на Општина 

Чашка за 2010 година, што Советот на Општина 

Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година. 

 

   Бр.08-656/4 

30.04.2010 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

 

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за 

локалната самоуправа (“Службен весник на Р.М”. 

бр.5/02), член 23 став 5 од Законот за финансирање 

на единиците на локалната самоуправа ( “Службен 

весник на Р.М.”. бр. (61/04,96/04 и 67/07 ) и член 24, 

став 3,од Статутот на Општина Чашка (“Службен 

гласник на Општина Чашка“ бр.2/2006), 

    Советот на Општина Чашка на седницата одржана 

на 30.04.2010 година, донесе : 

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за измена и дополнување на Одлуката за за измена и дополнување на Одлуката за за измена и дополнување на Одлуката за за измена и дополнување на Одлуката за 

извршување на Буџетот на Општина Чашка за извршување на Буџетот на Општина Чашка за извршување на Буџетот на Општина Чашка за извршување на Буџетот на Општина Чашка за 

2010 година2010 година2010 година2010 година    

  

 

 

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

 

Во одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Чашка за 2010 година (,,Сл.гласник на Општина 

Чашка” бр. 01/2010)   се врши следното изменување и 

дополнување во  ,,Членот 9 во став 4 зборовите: 70% 

од просечната месечна плата во републиката  

исплатена за претходната година се заменуваат со 

бројот 40 % во општини до 10 000 жители.  

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

 

Измените и дополнувањата на Одлуката за 

извршување на буџетот на Општина Чашка за 2010 

влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

применуваат од 01.04.2010 година.    

 

   Бр.07-656/3 

30.04.2010 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 РM” бр. 5/ 

2002)  

    Градоначалникот на Општина Чашка донесе :  

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК 

За објавување на оЗа објавување на оЗа објавување на оЗа објавување на одлука за измена на распоредот длука за измена на распоредот длука за измена на распоредот длука за измена на распоредот 

на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 на средства во буџетот на Општина Чашка за 2010 

годинагодинагодинагодина 

 

 

Се објавува, Одлука за измена на распоредот на 

средствата во буџетот на Општина Чашка за 2010 

година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на 

седницата на 30.04.2010 година. 
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  Бр.08-656/6 

30.04.2010 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

Врз основа на член 36ст.1 т.2 од Законот за локална 

самоуправа ( Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година ) и 

член 16 од статутот на ЕЛС ( Службен гласник на 

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

Чашка на седницата одржана на 30.04.2010 година ја 

донесе следната : 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА 

За измена на распоредот на средствата во Буџетот За измена на распоредот на средствата во Буџетот За измена на распоредот на средствата во Буџетот За измена на распоредот на средствата во Буџетот 

на Општина Чашка за 2010 годинана Општина Чашка за 2010 годинана Општина Чашка за 2010 годинана Општина Чашка за 2010 година    
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       Vrz osnova na ~len 36 st. 1 t. 2 od Zakonot za lokalna samouprava (Sl.vesnik na RM br. 5/2002 
godina) i ~len 16 od statutot na ELS  (Slu`ben glasnik na op{tina Чашка br 2/2006 godina), 
Sovetot na ELS Чашка na sednicata odr`ana na 30.04.2010 godina ja donese slednata:

O     D     L     U     K     A
Za izmena na rasporedot na sredstvata vo Buxetot na op{tina Чашка 

za 2010 godina

^len 1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstva vo buxetot na op{tina Чашка za 2010 
godina i toa na sledniot na~in :

Potprograma

Potstavka
Buxet Samofin. Donacii Dotacii Krediti

A00 SOVET NA OP[TINA

404150 -280.000 0 0 0 0Drugi nadomestoci

E00 GRADSKA ADMINISTRACIJA

427110 280.000 0 0 0 0Privremeni vrabotuvawa

0 0 0 0 0

^len 2

Odlukata vleguva vo sila od denot na donesuvaweto i stanuva sostaven del na buxetot na 
op{tinata za 2010 godina a }e se objavi vo Slu`ben glasnik na op{tina Чашка.

Br. 30.04.2010 
godina

SOVET NA OP[TINA Чашка
PRETSEDATEL

Рамадан Амзов

1
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  Бр.07-656/5 

30.04.2010 година 

 

 

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 квартален извештај за за објавување на квартален извештај за за објавување на квартален извештај за за објавување на квартален извештај за 

извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за извршување на буџетот на Општина Чашка за 

КВАРТАЛ 1КВАРТАЛ 1КВАРТАЛ 1КВАРТАЛ 1    

 

 

Се објавува, Квартален Извештај за извршување на 

буџетот на Општина Чашка за Квартал 1, што 

Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата  

на 30.04.2010 година. 

 

 

 

   Бр.08-656/8 

30.04.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



Obrazec K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na ^A[KA za kvartal 1

Plan

Buxet za

Realizacija

Samof.aktiv. za Donacii zaDotacii za Krediti za
Ostanuva 
za realiz.Zbirni prihodi i rashodi - Kvartalno 

Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

Vkupno za

Plan Realizacija

2010 2010 2010 2010 2010 2010

26.074.000 5.373.857 4.720.000 873.818 48.119 046.505.000 10.497.197 0 0 60.602.24816.744.87177.347.119VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI :

40 8.622.000 1.934.484 0 0 0 038.704.441 9.265.956 0 0 36.126.001PLATI I NADOMESTOCI 11.200.44047.326.441

401 4.898.600 891.261 0 0 0 027.907.726 6.694.307 0 0 25.220.758Osnovni plati 7.585.56832.806.326

402 1.570.500 659.517 0 0 0 010.796.715 2.571.649 0 0 9.136.049Pridonesi za socijalno osiguruvawe 3.231.16612.367.215

403 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0Ostanati pridonesi od plati 00

404 2.152.900 383.706 0 0 0 00 0 0 0 1.769.194Nadomestoci 383.7062.152.900

41 290.000 135.966 0 0 0 00 0 0 0 154.034REZERVI I NEDEFINIRANI RASHODI 135.966290.000

413 290.000 135.966 0 0 0 00 0 0 0 154.034Tekovni rezervi (raznovidni rashodi) 135.966290.000

42 15.314.500 3.145.493 4.720.000 873.818 48.119 07.520.559 1.206.041 0 0 22.377.828STOKI I USLUGI 5.225.35127.603.178

420 635.000 70.300 0 0 0 00 0 0 0 564.700Patni i dnevni rashodi 70.300635.000

2.450.000 24.480 0 0 0 00 0 0 0 2.425.52024.4802.450.000VKUPNI KAPITALNI PRIHODI :

28.733.240 8.781.170 4.720.000 968.988 5.320.063 137.84946.555.000 12.022.724 0 0 63.417.57421.910.73085.328.303VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI :

71 9.400.924 3.435.448 0 0 0 00 0 0 0 5.965.477 DANO^NI PRIHODI 3.435.4489.400.924

711 180.000 41.204 0 0 0 00 0 0 0 138.797Danok od dohod, od dobivka i od kapitalni dobivki 41.204180.000

713 4.138.056 2.290.452 0 0 0 00 0 0 0 1.847.604Danoci na imot 2.290.4524.138.056

717 5.002.868 1.103.792 0 0 0 00 0 0 0 3.899.076Danoci na specifi~ni uslugi 1.103.7925.002.868

718 80.000 0 0 0 0 00 0 0 0 80.000Taksi na koristewe ili dozvoli za vr{ewe na dejnost 080.000

72 210.000 22.074 4.720.000 900.200 0 00 0 0 0 4.007.727 NEDANO^NI PRIHODI 922.2734.930.000

722 60.000 15.050 0 0 0 00 0 0 0 44.950Globi, sudski i administrativni taksi 15.05060.000

723 80.000 6.900 4.720.000 900.200 0 00 0 0 0 3.892.901Taksi i nadomestoci 907.1004.800.000

724 30.000 0 0 0 0 00 0 0 0 30.000Drugi vladini uslugi 030.000

725 40.000 124 0 0 0 00 0 0 0 39.877Drugi nedano~ni prihodi 12440.000

74 19.122.316 5.323.649 0 68.788 5.320.063 137.84946.555.000 12.022.724 0 0 53.444.370 TRANSFERI I DONACII 17.553.00970.997.379

741 19.122.316 5.323.649 0 68.788 0 137.84946.555.000 12.022.724 0 0 48.124.307Transferi od drugi nivoa na vlast 17.553.00965.677.316

742 0 0 0 0 5.320.063 00 0 0 0 5.320.063Donacii od stranstvo 05.320.063

73 2.450.000 24.480 0 0 0 00 0 0 0 2.425.520 KAPITALNI PRIHODI 24.4802.450.000

731 1.100.000 0 0 0 0 00 0 0 0 1.100.000Proda`ba na kapitalni sredstva 01.100.000

733 1.350.000 24.480 0 0 0 00 0 0 0 1.325.520Proda`ba na zemji{te i nematerijalni vlo`uvawa 24.4801.350.000

TEKOVNO OPERATIVEN BILANS :

28.733.240 8.781.170 46.555.000 12.022.724 4.720.000 968.988 5.320.063 137.849 0 0VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI PRIHODI : 85.328.303 21.910.730 63.417.574

26.074.000 5.373.857 46.505.000 10.497.197 4.720.000 873.818 48.119 0 0 0VKUPNI TEKOVNO OPERATIVNI RASHODI : 77.347.119 16.744.871 60.602.248

KAPITALEN BILANS :

2.450.000 24.480 0 0 0 0 0 0 0 0VKUPNI KAPITALNI PRIHODI : 2.450.000 24.480 2.425.520

5.109.240 365.184 50.000 0 0 0 5.271.944 0 0 0VKUPNI KAPITALNI RASHODI : 10.431.184 365.184 10.066.000
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Obrazec K1

Kvartalen izve{taj za izvr{uvawe na buxetot na ^A[KA za kvartal 1

Plan

Buxet za

Realizacija

Samof.aktiv. za Donacii zaDotacii za Krediti za
Ostanuva 
za realiz.Zbirni prihodi i rashodi - Kvartalno 

Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija Plan Realizacija

Vkupno za

Plan Realizacija

2010 2010 2010 2010 2010 2010

5.109.240 365.184 0 0 5.271.944 050.000 0 0 0 10.066.00010.431.184 365.184VKUPNI KAPITALNI RASHODI :

421 6.204.400 1.235.471 0 0 0 03.496.559 650.443 0 0 7.815.046Komunalni uslugi, greewe, komunikacija i transport 1.885.9139.700.959

423 1.089.000 311.808 3.907.000 740.315 0 0480.000 71.804 0 0 4.352.074Materijali i siten inventar 1.123.9275.476.000

424 2.085.000 597.174 123.000 0 0 0175.000 13.500 0 0 1.772.326Popravki i tekovno odr`uvawe 610.6742.383.000

425 3.757.600 176.039 570.000 108.221 0 03.289.000 462.834 0 0 6.869.506Dogovorni uslugi 747.0947.616.600

426 643.500 103.738 120.000 25.282 48.119 080.000 7.460 0 0 755.139Drugi tekovni rashodi 136.480891.619

427 900.000 650.963 0 0 0 00 0 0 0 249.037Privremeni vrabotuvawa 650.963900.000

46 1.847.500 157.915 0 0 0 0280.000 25.200 0 0 1.944.386SUBVENCII I TRANSFERI 183.1152.127.500

463 700.000 140.000 0 0 0 00 0 0 0 560.000Transferi do nevladini organizacii 140.000700.000

464 1.147.500 17.915 0 0 0 0280.000 25.200 0 0 1.384.386Razni transferi 43.1151.427.500

47 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0SOCIJALNI BENEFICII 00

471 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0Socijalni nadomestoci 00

48 5.109.240 365.184 0 0 5.271.944 050.000 0 0 0 10.066.000KAPITALNI RASHODI 10.431.184 365.184

480 120.000 5.990 0 0 0 050.000 0 0 0 164.010Kupuvawe na oprema i ma{ini 5.990170.000

481 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0Grade`ni objekti 00

482 4.159.240 299.500 0 0 0 00 0 0 0 3.859.740Drugi grade`ni objekti 299.5004.159.240

483 150.000 0 0 0 0 00 0 0 0 150.000Kupuvawe na mebel 0150.000

485 430.000 0 0 0 0 00 0 0 0 430.000Vlo`uvawa i nefinansiski sredstva 0430.000

486 250.000 59.694 0 0 5.271.944 00 0 0 0 5.462.250Kupuvawe na vozila 59.6945.521.944
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

A00 3.093.400 630.217 2.463.183 20,37SOVET NA OP[TINA

401320 209.000 41.211 167.789 19,72Personalen danok na dohod od nadomestoci

404150 1.879.400 349.706 1.529.694 18,61Drugi nadomestoci

413110 200.000 80.000 120.000 40,00Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

420120 75.000 19.300 55.700 25,73Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

421440 30.000 0 30.000 0,00Transport na lu|e

463110 200.000 30.000 170.000 15,00Transferi do zdru`enija na gra|ani i fondacii

463120 500.000 110.000 390.000 22,00Transferi do sportski klubovi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

D00 1.820.600 336.905 1.483.695 18,51GRADONA^ALNIK

401110 660.000 135.210 524.790 20,49Osnovni plati -funkcioneri

401310 73.000 13.617 59.383 18,65Personalen danok na dohod od plata

401320 1.600 0 1.600 0,00Personalen danok na dohod od nadomestoci

402110 150.000 39.741 110.259 26,49Osnovni pridonesi za PIO

402210 60.000 15.969 44.031 26,62Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 5.000 1.084 3.916 21,68Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402310 10.500 2.746 7.754 26,15Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

403110 0 0 0 0,00Ostanati pridonesi

404110 14.000 0 14.000 0,00Nadomest za godi{en odmor

404150 14.500 0 14.500 0,00Drugi nadomestoci

413110 90.000 55.966 34.034 62,18Tekovni rezervi (raznovidni rashodi)

420110 80.000 18.000 62.000 22,50Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)

420130 50.000 0 50.000 0,00Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

420140 10.000 5.000 5.000 50,00Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi

420210 100.000 0 100.000 0,00Patuvawe vo stranstvo - hranarina (dnevnica)

420220 40.000 0 40.000 0,00Patuvawe vo stranstvo - patni rashodi

420230 100.000 0 100.000 0,00Patuvawe vo stranstvo - smestuvawe

425260 12.000 0 12.000 0,00Osiguruvawe na motorni vozila

426210 350.000 49.572 300.428 14,16Rashodi za reprezentacija

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

E00 18.815.000 3.942.241 14.872.759 20,95GRADSKA ADMINISTRACIJA

401120 2.900.000 471.495 2.428.505 16,26Osnovni plati - dr`avni slu`benici

401130 650.000 162.883 487.117 25,06Osnovni plati - drugi vraboteni

401310 380.000 63.068 316.932 16,60Personalen danok na dohod od plata

401320 25.000 3.777 21.223 15,11Personalen danok na dohod od nadomestoci

402110 860.000 239.319 620.681 27,83Osnovni pridonesi za PIO

402210 380.000 96.162 283.838 25,31Osnovni pridonesi za zdravstvo

402220 30.000 247.959 -217.959 826,53Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe

402310 75.000 16.537 58.463 22,05Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe

403110 0 0 0 0,00Ostanati pridonesi

404110 210.000 0 210.000 0,00Nadomest za godi{en odmor

404150 35.000 34.000 1.000 97,14Drugi nadomestoci

420110 30.000 0 30.000 0,00Patuvawe vo zemjata - hranarina (dnevnica)

420120 120.000 18.000 102.000 15,00Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

420130 20.000 0 20.000 0,00Patuvawe vo zemjata - smestuvawe

420140 10.000 10.000 0 100,00Patuvawe vo zemjata - sporedni rashodi

421110 4.000.000 752.419 3.247.582 18,81Elektri~na energija

421240 160.000 79.000 81.000 49,38Te~ni goriva

421310 150.000 29.294 120.706 19,53Po{ta

421320 1.100.000 226.202 873.798 20,56Telefon i telefaks

421410 500.000 120.000 380.000 24,00Goriva i masla (motorni vozila)

421420 60.000 0 60.000 0,00Registracija na motorni vozila

421440 180.000 28.556 151.444 15,86Transport na lu|e

423110 130.000 33.665 96.335 25,90Kancelariski materijali

423120 60.000 55.608 4.392 92,68Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na vra

423210 110.000 14.160 95.840 12,87Materijali za AOP

423410 165.000 60.185 104.815 36,48Prehranbeni produkti i pijalaci

423710 30.000 3.617 26.383 12,06Sredstva za odr`uvawe na higiena

423990 250.000 134.059 115.941 53,62Drugi materijali

424110 100.000 33.490 66.510 33,49Popravki i servisirawe na lesni vozila (vklu~uvaјќи rezervni 

424210 1.200.000 104.550 1.095.450 8,71Odr`uvawe na zgradi

424420 25.000 0 25.000 0,00Popravki i odr`uvawe na softverska i hardverska oprema

424430 0 0 0 0,00Popravki i odr`uvawe na ma{ini

424440 30.000 20.154 9.846 67,18Popravki i odr`uvawe na druga oprema

425110 150.000 33.946 116.055 22,63Iznajmuvawe na kancelariski prostor

425250 50.000 0 50.000 0,00Osiguruvawe na nedvi`nosti i prava

425260 50.000 0 50.000 0,00Osiguruvawe na motorni vozila

425290 10.000 0 10.000 0,00Drugi finansiski uslugi

425310 80.000 10.000 70.000 12,50Pravni uslugi

425640 0 0 0 0,00Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

425920 100.000 16.392 83.609 16,39Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425990 2.600.000 115.702 2.484.298 4,45Drugi dogovorni uslugi

426120 50.000 0 50.000 0,00^lenarini vo doma{ni organizacii

426990 120.000 39.166 80.834 32,64Drugi operativni rashodi

427110 900.000 650.963 249.037 72,33Privremeni vrabotuvawa

464910 300.000 17.915 282.086 5,97Pla}awe po sudski re{enija

485230 30.000 0 30.000 0,00Kompjuterstki softver

485420 400.000 0 400.000 0,00Nadomest za odzemen imot

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

EA0 540.000 65.684 474.316 12,16KAPITALNI TRO[OCI NA GRAD SKOPJE

480140 30.000 0 30.000 0,00Kupuvawe na informati~ka i video oprema

480160 60.000 0 60.000 0,00Kupuvawe na oprema za greewe i klimatizacija

480190 30.000 5.990 24.010 19,97Kupuvawe na druga oprema

481230 0 0 0 0,00Rekonstrukcija na delovni objekti

482520 20.000 0 20.000 0,00Kupuvawe na sredstva za telekomunikacija

483110 150.000 0 150.000 0,00Kupuvawe na kancelariski mebel

486110 250.000 59.694 190.306 23,88Kupuvawe na motorni vozila

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

F10 650.000 0 650.000 0,00URBANISTI^KO PLANIRAWE

425640 450.000 0 450.000 0,00Izrabotka na prostorni i urbanisti~ki planovi

482910 200.000 0 200.000 0,00Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na drugi objekti

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

G10 180.000 0 180.000 0,00PODDR[KA NA LOKALNIOT EKONOMSKI RAZVOJ

401320 0 0 0 0,00Personalen danok na dohod od nadomestoci

420120 0 0 0 0,00Patuvawe vo zemjata - patni rashodi

421310 0 0 0 0,00Po{ta

421320 0 0 0 0,00Telefon i telefaks

421440 4.000 0 4.000 0,00Transport na lu|e

423110 2.000 0 2.000 0,00Kancelariski materijali

423210 0 0 0 0,00Materijali za AOP

423410 11.500 0 11.500 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

425920 67.000 0 67.000 0,00Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425990 15.500 0 15.500 0,00Drugi dogovorni uslugi

426990 80.000 0 80.000 0,00Drugi operativni rashodi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J00 450.000 199.500 250.500 44,33ODR@UVAWE NA URBANA OPREMA

424590 450.000 199.500 250.500 44,33Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

482920 0 0 0 0,00Izgradba na drugi objekti

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J30 350.000 10.514 339.486 3,00JAVNO OSVETLUVAWE

423990 282.000 10.514 271.486 3,73Drugi materijali

425990 68.000 0 68.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J60 300.000 239.480 60.520 79,83ODR@UVAWE I ZA[TITA NA LOKALNI PATI[TA, ULICI I REGULIR

424320 250.000 239.480 10.520 95,79Odr`uvawe na avtopati, ulici i pati{ta

425990 50.000 0 50.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

J70 30.000 0 30.000 0,00ODR@UVAWE I KORISTEWE NA PARKOVI I ZELENILO

424590 30.000 0 30.000 0,00Odr`uvawe na drugi zeleni povr{ini

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

JD0 3.924.240 299.500 3.624.740 7,63IZGRADBA I REKONSTRUKCIJA NA LOKALNI PATI[TA I ULICI

426990 0 0 0 0,00Drugi operativni rashodi

482110 0 0 0 0,00Podgotvuvawe proekti vklu~uvaj}i dizajn na ulici, pati{ta i avt

482120 3.924.240 299.500 3.624.740 7,63Izgradba na ulici, pati{ta i avtopati

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

JI0 770.000 0 770.000 0,00IZGRADBA NA SISTEMI ZA ODVEDUVAWE I PRE^ISTUVAWE NA OTP

426990 0 0 0 0,00Drugi operativni rashodi

464990 770.000 0 770.000 0,00Drugi transferi

482320 0 0 0 0,00Izgradba na pre~istitelni stanici i kolektori

486120 0 0 0 0,00Kupuvawe na kamioni

486190 0 0 0 0,00Kupuvawe na drugi motorni vozila

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

K40 140.000 15.000 125.000 10,71KULTURNI MANIFESTACII I TVORE[TVO

421440 17.400 0 17.400 0,00Transport na lu|e

423110 15.000 0 15.000 0,00Kancelariski materijali

423410 20.000 0 20.000 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

423990 9.500 0 9.500 0,00Drugi materijali

425920 11.100 0 11.100 0,00Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe

425990 4.000 0 4.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

426990 43.500 15.000 28.500 34,48Drugi operativni rashodi

464990 4.500 0 4.500 0,00Drugi transferi

482630 15.000 0 15.000 0,00Rekonstrukcija na spomenici

1
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Izvr{uvawe na rashodite na buxetskata smetka za edna potprograma

Naziv na potstavkata Buxet Realizacija Ostatok %

W00 120.000 0 120.000 0,00PROTIVPO@ARNA ZA[TITA

421410 3.000 0 3.000 0,00Goriva i masla (motorni vozila)

423410 4.000 0 4.000 0,00Prehranbeni produkti i pijalaci

425990 40.000 0 40.000 0,00Drugi dogovorni uslugi

464990 73.000 0 73.000 0,00Drugi transferi

1
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Izvr{uvawe na rashodite od samofinansira~ki za edna potprograma

Naziv na potstavkata Samofinansira~ki Realizacija Ostatok %

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 4.720.000 873.818 3.846.183 18,51

423110 Kancelariski materijali 30.000 0 30.000 0,00
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na 

vrabotenite
42.000 12.133 29.868 28,89

423310 Uniformi 30.000 0 30.000 0,00
423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 3.580.000 656.065 2.923.935 18,33
423620 U~ili{ni materijali 50.000 0 50.000 0,00
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 20.000 7.700 12.300 38,50
423720 Materijali za razni popravki 5.000 0 5.000 0,00
423990 Drugi materijali 150.000 64.417 85.583 42,94
424210 Odr`uvawe na zgradi 100.000 0 100.000 0,00
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 23.000 0 23.000 0,00
425230 Osiguruvawe na vraboteni (nesre}i, `ivot) 140.000 0 140.000 0,00
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 25.000 0 25.000 0,00
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 20.000 0 20.000 0,00
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 330.000 29.000 301.000 8,79
425990 Drugi dogovorni uslugi 55.000 79.221 -24.221 144,04
426990 Drugi operativni rashodi 120.000 25.282 94.718 21,07

1
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Izvr{uvawe na rashodite od dotacii za edna potprograma

Naziv na potstavkata Dotacii Realizacija Ostatok %

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE 46.555.000 10.497.197 36.057.804 22,55

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 26.124.451 6.240.827 19.883.624 23,89
401310 Personalen danok na dohod od plata 1.783.275 450.480 1.332.795 25,26
401320 Personalen danok na dohod od nadomestoci 0 3.000 -3.000 0,00
402110 Osnovni pridonesi za PIO 7.212.762 1.716.372 5.496.390 23,80
402190 Drugi pridonesi za PIO 0 170 -170 0,00
402210 Osnovni pridonesi za zdravstvo 2.848.266 689.544 2.158.722 24,21
402220 Osnoven pridones za profesionalno zaboluvawe 199.477 46.806 152.671 23,46
402290 Drugi pridonesi za Fondot za zdravstvo 0 70 -70 0,00
402310 Osnovni prodonesi do Agencijata za vrabotuvawe 536.210 118.677 417.533 22,13
402390 Drugi pridonesi do Agencijata za vrabotuvawe 0 10 -10 0,00
421110 Elektri~na energija 450.000 67.179 382.821 14,93
421120 Vodovod i kanalizacija 110.000 17.953 92.047 16,32
421220 Drva 440.000 56.743 383.257 12,90
421240 Te~ni goriva 1.120.000 150.000 970.000 13,39
421310 Po{ta 30.000 0 30.000 0,00
421320 Telefon i telefaks 190.000 33.272 156.729 17,51
421440 Transport na lu|e 1.156.559 325.296 831.263 28,13
423110 Kancelariski materijali 98.000 18.636 79.364 19,02
423120 Spisanija, vesnici i drugi izdanija za koristewe od strana na 

vrabotenite
40.000 0 40.000 0,00

423410 Prehranbeni produkti i pijalaci 20.000 5.672 14.328 28,36
423620 U~ili{ni materijali 20.000 0 20.000 0,00
423710 Sredstva za odr`uvawe na higiena 65.000 0 65.000 0,00
423720 Materijali za razni popravki 75.000 4.600 70.400 6,13
423810 Siten inventar 0 9.840 -9.840 0,00
423990 Drugi materijali 162.000 33.056 128.944 20,40
424210 Odr`uvawe na zgradi 130.000 13.500 116.500 10,38
424230 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija 45.000 0 45.000 0,00
425490 Drugi zdravsteveni uslugi 75.000 0 75.000 0,00
425750 Uslugi za vonu~ili{ni obrazovni aktivnosti 32.000 0 32.000 0,00
425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 2.540.000 391.925 2.148.075 15,43
425790 Drugi obrazovni uslugi 180.000 4.500 175.500 2,50
425920 Uslugi za kopirawe, pe~atewe i izdavawe 0 3.015 -3.015 0,00
425990 Drugi dogovorni uslugi 462.000 63.394 398.606 13,72
426990 Drugi operativni rashodi 80.000 7.460 72.540 9,33
464220 Pla}awa za smestuvawe na u~enici od osnovno obrazovanie 280.000 25.200 254.800 9,00
480110 Kupuvawe na kancelariska oprema 50.000 0 50.000 0,00

1
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Prilog 2 - Obrazec K2

Kvartalen izve{taj za dospeani nenamireni obvrski

Op{tina: ^A[KA

Kvartal: Januari-Mart 2010

rashodna 

stavka
Vkupno obvrski

utu`eni neutu`eni Vkupno 401 314.876

januari 260.951 23.691 448.422 1.204.487 1.652.909 1.937.551 402
fevruari 7.452 448.422 1.236.502 1.684.924 1.692.376 403
mart 98.082 448.422 1.212.563 1.660.985 1.759.067 411
april 0 0 412
maj 0 0 413
juni 0 0 420
juli 0 0 421 7.452

avgust 0 0 423 30.248

septemvri 0 0 424 98.082

oktomvri 0 0 425 6.001

noemvri 0 0 426 65.773

dekemvri 0 0 431
432

433
451
452
453
461
462
463
464
471
472 448.422

473 788.213

474
489
491
492
493

Total 1.759.067

Vkupno

Obrazlo`enie: 

Obvrski do 30 dena Obvrski do 60 dena
Obvrski nad 60 dena
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  Бр.07-656/7 

30.04.2010 година 

 

 

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 закЗа објавување на закЗа објавување на закЗа објавување на заклучок за Усвојување на лучок за Усвојување на лучок за Усвојување на лучок за Усвојување на 

Измена на програмата за уредување на Измена на програмата за уредување на Измена на програмата за уредување на Измена на програмата за уредување на градежно градежно градежно 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 2010просторот на Општина Чашка за 2010просторот на Општина Чашка за 2010просторот на Општина Чашка за 2010    

 

 

Се објавува Заклучок за Усвојување на Измена на 

програмата за уредување на градежно земјиште и 

заштита на животната средина на просторот на 

Општина Чашка за 2010, што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 30.04.2010 година.   

 

 

Бр.08-656/15 

30.04.2010 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, а во 

согласност со член 43 став 1 точка 2 од Законот за 

градежно земјиште Сл. весник на РМ бр. 53/01,  

      Советот на Општина Чашка на седницата на  

30.04.2010 година, донесе : 

 

 

 ЗАКЛУ ЗАКЛУ ЗАКЛУ ЗАКЛУЧОКЧОКЧОКЧОК    

За Усвојување на Измена на програмата за За Усвојување на Измена на програмата за За Усвојување на Измена на програмата за За Усвојување 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 2010 годинаЧашка за 2010 годинаЧашка за 2010 годинаЧашка за 2010 година    

 

 

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. 

      

Врз основа н член 46 од Законот за градежно земјиште 

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

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 _____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 

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: 
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- 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   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок степен на уреденост на градежно 2   Повисок 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 комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 4  Опремување со објекти од комуналната 

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; 

- 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. 
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Целосното уредување на градежното земјиште, се 

врши по обезбедувањето на правни, технички услови и 

материјални средства. 

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

инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура во границите на градежната инфраструктура 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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IV. ИЗВОРИ  НА  ФИНАНСИРАЊЕ И  ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТОЗЕМЈИШТЕ 
 

    

      

 

IIII IZVORI  NA РАСХОДИ НА    NA  PROGRAMATA ЗА УРЕДУВАЊЕ НА 

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ    

   

  П  Р  И  Х  О  Д  И 

Втора измена на 
програмата за 

2010 година 

1 Агенција за државни патишта 3.784.516,00 ден. 

2 Буџет на Општина Чашка 2.339.724,00 ден. 

  Вкупно 6.124.240,00 ден. 
   
   

  Р А  С Х О Д И   

Ф1 Урбано планирање 650.000,00 ден. 

Ф10 Урбано планирање 650.000,00 ден. 

1 Изработка на урбанистичка документација  450.000,00 ден. 

2 Изработка на техничка документација    200.000,00 ден. 

  ЈГ Изградба на систем за водоснадбување  0,00 ден. 
  
ЈГ0 Изградба на систем за водоснадбување  0,00 ден. 

1   0,00 ден. 

Ј6 

Одржување и заштита на локални 
патишта, улици и регулирање на режим на 
сообраќај 300.000,00 ден. 

Ј60 

Одржување и заштита на локални 
патишта, улици и регулирање на режим на 
сообраќај 300.000,00 ден. 

1 Зимско одржување 300.000,00 ден. 

ЈД 
Изградба и реконструкција на локалните 
патишта и улици 3.924.240,00 ден. 

ЈД0 
Изградба и реконструкција на локалните 
патишта и улици 3.924.240,00 ден. 

1 
Доасфалтирање на улица Кочо Рацин во 
нас.Чашка  / 

2 
Изградба на атмосферска канализација на 
кракот на Т.Јанев спрема трафостаницата / 

3 
Изградба на улица Тодор Јанев крак спрема 
трафостаницата довршување /  
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4 

Изградба на дел од улица Гоце Делчев (со 
изградба на пропуст)Изградба на мовче на 
долот во м.в.Клисура во н.Чашка 1.329.000,00 ден. 

5 Бетонирање на улица во с.Извор 150.000,00 ден. 

6 
Изработка на коловозна плоча и ограда на 
мовче во с.Долно Јаболчиште 210.000,00 ден. 

7 Изградба на улици во Богомила 150.000,00 ден. 

8 Бетонирање на улица Ацо Шопов  / 

9 
Надзор над градба на објектите опфатени во 
програмата 216.240,00 ден. 

10 Бетонирање на улици во с.Горно Јаболчиште 150.000,00 ден. 

11 Бетонирање на улица во с.Долно Јаболчиште 50.000,00 ден. 

12 
Изградба на потпорен ѕид во с.Долно 
Јаболчиште 30.000,00 ден. 

  13 Тампоирање на локален пат за с.Бусилци       300.000,00 ден 

14 

Тампонирање и локален пат за с.Чашка и  
чистење на канали за одводнување на истиот 
пат       300.000,00 ден 

15 
Пробивање, тампонирање на улица во 
с.Еловец и изградба на потпорен ѕид.        300.000,00 ден 

17 

Чистење на канали за одводнување и 
тампнирање на дел од локален пат за 
с.Крајници      139.000,00 ден 

18 

Тампонирање на локален пат за с.Крива 
Круша со ископ и чистење на постојни 
одводни канали 300.000,00 ден 

19 
Тампонирање на локален пат до депонија - 
Раковец 

       
300.000,00 ден 

ЈИО  
Изградба на системи за одведување и 
пречистување  770.000,00 ден. 

1 Поддршка на ЛЕАП втора  фаза 770.000,00 ден. 

J00 Одржување на урбана опрема 450.000,00 ден. 

1 
Одржување на урбана опрема од                  
ЈПКД ТОПОЛКА 450.000,00 ден. 

Ј70 
Одржување и користење на паркови и 
зеленила  30.000,00 ден. 

1 

Доделување на срества по  Програма  за 
одржување на јавна чистота на ЈПКД 
ТОПОЛКА 30.000,00 ден. 

  Вкупно (Ф и Ј) 6.124.240,00 ден. 
 

 
` 
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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 ( Службен весник на РМ “ 

бр.5/2002 ) 

    Градоначалникот на Општина Чашка, донесе :  

 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За  објавување на одлука за давање на приоритет  За  објавување на одлука за давање на приоритет  За  објавување на одлука за давање на приоритет  За  објавување на одлука за давање на приоритет  

за реализација на проектза реализација на проектза реализација на проектза реализација на проект    

 

 

Се објавува Одлука за давање на приоритет за 

реализација на проект, што Советот на Општина 

Чашка ја донесе на седницата на 30.04.2010 година.  

 

 

 

Бр.08-656/12 

30.04.2010 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 36 став 1 

точка 15 од  Законот за локална самоуправа  

Сл.весник  на РМ бр 5/2002,                                     Советот 

на Општина Чашка на седницата на 30.04.2010 

година, донесе :  

 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За давање на приоритет за реализација на проектЗа давање на приоритет за реализација на проектЗа давање на приоритет за реализација на проектЗа давање на приоритет за реализација на проект    

    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Советот на Општина Чашка го утврди како 

приоритетен  Проектот - ,, Уредување на пешачка  

патека до Изворите на  река Бабуна – Општина 

Чашка, кој ќе биде аплициран до АФПЗПП за 

користење на средства  од Програмата за 

финансиска поддршка на рурален развој за 2010 

година. 

    

                                                                                                            

    

Член 2Член 2Член 2Член 2    

 

Одлуката влегува во сила  осмиот ден од денот на 

објавувањето во Сл.гласник на Општина Чашка . 

    

 

    

    

    

Бр.07-656/11 

30.04.2010 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 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 состојбата во село Бусилци а се извештај за состојбата во село Бусилци а се извештај за состојбата во село Бусилци а се извештај за состојбата во село Бусилци а се 

однесува на напасување на стокаоднесува на напасување на стокаоднесува на напасување на стокаоднесува на напасување на стока    

 

 

Се објавува Заклучок за прифаќање на извештај за 

состојбата во село Бусилци, а се однесува на 

напасување на стока, што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 30.04.2010 година.  

 

     

Бр.08-656/17 

30.04.2010 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 5/2002, 

     Советот на Општина Чашка на седницата на 

30.04.2010 година донесе : 

 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

ЗаЗаЗаЗа прифаќање на извештај за состојбата во село  прифаќање на извештај за состојбата во село  прифаќање на извештај за состојбата во село  прифаќање на извештај за состојбата во село 

Бусилци а се однесува на напасување на стокаБусилци а се однесува на напасување на стокаБусилци а се однесува на напасување на стокаБусилци а се однесува на напасување на стока 

 

 

1. Советот на Општина Чашка го прифати Извештајот 

за состојбата во село Бусилци, а се однесува на 

напасување на стока. 

2. Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во Сл. гласник на 

Општина Чашка. 
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Бр.07-656/16 

30.04.2010 година 

 

 

                    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 буџетски календар за 2010 За објавување на буџетски календар за 2010 За објавување на буџетски календар за 2010 За објавување на буџетски календар за 2010 

годинагодинагодинагодина    

    

 

Се објавува, На Буџетски Календар  за 2010 година, 

што Советот на Општина Чашка го донесе на 

седницата на 30.04.2010 година 

 

 

Бр.08-656/10 

30.04.2010 година 

Чашка 

 

                                         ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р.  

 

 

 

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за 

финансирање на единиците на локалната 

самоуправа (,,Сл. весник на РМ “ бр.61/04), член 36 

став 1 точка 15 од законот за локална самоуправа  

(Сл. весник на РМ “ бр. 5/02 ) општина Чашка на 

30.04.2010 година, донесе : 
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Врз основа на член 27, став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците 
на локалната самоуправа („Сл.весник на РМ' бр.61/04), член 36, став 1, точка 15 од 
Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.5/02 Општина Чашка   на 
ден  _____2010 година 

             
           

    
БУЏЕТСКИБУЏЕТСКИБУЏЕТСКИБУЏЕТСКИ    КАЛЕНДАРКАЛЕНДАРКАЛЕНДАРКАЛЕНДАР        зазазаза 20 20 20 2010101010годинагодинагодинагодина    

    

МоженМоженМоженМожен    датумдатумдатумдатум БуџетскиБуџетскиБуџетскиБуџетски    активностиактивностиактивностиактивности ОдговорностОдговорностОдговорностОдговорност 

 Март-април Советот на Општината го донесува 
буџетскиот календар 

Закон за финансирање 
на ЕЛС, (Сл.весник 
бр.61/04, член 27, став 4 
и 5)април -мај Градоначалникот подготвува препораки за 

подготовка на финансиски планови и ги 
поднесува до корисниците на општинскиот 
буџет 

Градоначалник 
Одделение за 
финансирање, 
буџет,општински имот и 
администрирање со 
даноци и имотмај - јуни Општинските буџетски корисници ги 

доставуваат нивните финансиски планови 
заедно со објаснувањата за одделните 
износи по позиции

Буџетски корисници 

јули - август Одделението за финансирање, 
буџет,општински имот и администрирање со 
даноци и имот ги анализира барањата од 
буџетските корисници и го известува 
Градоначалникот за основните параметри 
(зголемени или намалени барања) 

Одделение за 
финансирање, 
буџет,општински имот и 
администрирање со 
даноци и имот 

септември Министерот за финансии го доставува 
буџетскиот циркулар до општините 
(најдоцна до 30.09.) 

Закон за буџетите 
(Сл.весник 
бр.64/05,член21) Закон за 
финансирање на 
ЕЛС(Сл.весник бр.61/04, 
член 27, став 1 и 2) октомври Градоначалникот и Одделението за 

финансирање, буџет,општински имот и 
администрирање со даноци и имот се 
состануваат, за да ги одредат приоритетите и 
одредбите на буџетот за наредната година 

Градоначалник, 
Одцеление за 
финансирање, 
буџет,општински имот и 
администрирање со 
даноци и имот Октомври Буџетските информации се доставуваат до 

Оделенијата во Општината, заедно со 
упатствата за основните насоки и препораки 
од Градоначалникот 

Одделение за 
финансирање, 
буџет,општински имот и 
администрирање со 
даноци и имотОктомври Проценките на трошоците за наредната 

буџетска година се враќаат во Одцелението за 
финансирање, буџет,општински имот и 
администрирање со даноци и имот од 
останатите одделенија и сектори 

Раководители на 
одделенија и општински 
буџетски корисници 
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30 октомври а. Се собираат буџетските барања 
б. Барањата се 
анализираат,усогласуваат и 
поднесувааат до Градоначалникот 
 в. Се изготвува билансот на приходи 
 г. Се изготвува билансот на расходи 

Одделение за 
финансирање, 
буџет,општински имот и 
администрирање со 
даноци и имот 

ноември Градоначалникот го разгледува и одобрува 
Нацрт-буџетот подготвен од страна на 
Одделението за финансирање, 
буџет,општински имот и администрирање со 
даноци и имот

Градоначалник 

декември Нацрт –буџетот( работен материјал) се 
разгледува прв пат од Советот на Општината 
и се расправа за евентуалните дополнувања 

Совет на Општина 

декември Се доставува конечен Предлог-буџет од 
страна на Градоначалникот 

Градоначалник 

декември Се води расправа во телата на 
Советот на Општината 

Комисија за 
финансирање и буџет 

декемвр
и 

Советот на Општината го усвојува 
буџетот за наредната година (најдоцна 
до 31 декември) 

Совет на Општина 

јануари Започнува новата буџетска година  

 

 

 

 

 

           

Совет на Општина Чашка 

         Претседател    

                    Рамадан Амзов 
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Бр.07-656/9 

30.04.2010 година 

Чашка 

 

                    СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                         Рамадан Амзов с.р. 

                                                 

    

    

    

Содржина Содржина Содржина Содржина :::: 

    

    

1. Заклучок за објавување на одлука за измена и 

дополнување на одлуката за извршување на 

буџетот на Општина Чашка за 2010 година  

 

2. Одлука за измена и дополнување на Одлуката 

за извршување на буџетот на Општина Чашка 

за 2010 година. 

 

3. Заклучок за објавување на одлука за измена на 

распоредот на средства во буџетот на Општина 

Чашка за 2010 година. 

 

4. Одлука за измена на распоредот на средствата 

во Буџетот на Општина Чашка за 2010 година. 

 

5. Заклучок за објавување на Квартален 

Извештај за извршување на буџетот на 

Општина Чашка за квартал 1 

 

6. 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 за 2010 година. 

 

7. Заклучок за Усвојување на измена на 

Програмата за уредување на градежно 

земјиште и заштита на животната средина на 

просторот на Општина Чашка за 2010 

 

8. Заклучок за објавување на одлука за давање на 

приоритет за реализација на проект.  

 

9. Одлука за давање на приоритет за реализација 

на проект 

 

10. Заклучок за објавување на заклучок за  

прифаќање на извештај за состојбата во село 

Бусилци а се однесува на напасувањето на 

стока. 

 

11. Заклучок за прифаќање на извештај за 

состојбата  во село Бусилци а се однесува на 

напасување на стока. 

12. Заклучок за објавување на Буџетски календар 

за 2010 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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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