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С Л У Ж Б Е Н     Г Л А С Н И К 
 

НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
на општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 6 
 година XV 

07.06.2011 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

 
    

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

локална самоуправа (“Службен Весник на РМ бр. 

5/02”), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на оЗа објавување на оЗа објавување на оЗа објавување на одлука за овластување на ЈПКД длука за овластување на ЈПКД длука за овластување на ЈПКД длука за овластување на ЈПКД 

,,,,,,,,Тополка Тополка Тополка Тополка “ “ “ “ Чашка за управител на гробишта на Чашка за управител на гробишта на Чашка за управител на гробишта на Чашка за управител на гробишта на 

територијата на Општина Чашка.територијата на Општина Чашка.територијата на Општина Чашка.територијата на Општина Чашка.    

    

Се објавува Одлука за овластување на ЈПКД  

,,Тополка‘’ Чашка за управител на гробишта на 

територијата на Општина Чашка, што Советот на 

Општина Чашка ја донесе на седницата на 31.05.2011 

година.   

 

Бр.08-672/6 

31.05.2011 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 

 

 

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

локална самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 

5/2002”), и чл. 5  и 14 од Законот за гробишта и 

погребални услуги (“Службен  весник на РМ  бр. 86/8 

и 156/10”), Советот на Општина Чашка на седницата 

на 31.05.2011 година донесе, 

 

ОДЛУКОДЛУКОДЛУКОДЛУКАААА    

За овластување на ЈПКД ,, Тополка За овластување на ЈПКД ,, Тополка За овластување на ЈПКД ,, Тополка За овластување на ЈПКД ,, Тополка “ “ “ “ Чашка за Чашка за Чашка за Чашка за 

управител на гробишта на територијата на управител на гробишта на територијата на управител на гробишта на територијата на управител на гробишта на територијата на 

Општина Чашка.Општина Чашка.Општина Чашка.Општина Чашка.    

                   

 

ЧленЧленЧленЧлен 1111 

    

Со оваа Одлука се овластува ЈПКД ,,Тополка“ 

Чашка за управител на гробишта на територијата на 

Општина Чашка, согласно Законот  за гробишта и 

погребални услуги  (“Службен Весник на РМ бр. 86/8 

и 156/10”) 

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    

Се задолжува ЈПКД  ,,Топлка“ Чашка по влегување 

во сила на оваа Одлука, да ги усогласи Статутот и 

другите подзаконски акти согласно Законот за 

гробишта и погребални услуги (“Службен Весник на 

РМ ,, бр 86/08 и 156/10”). 

 

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    

Оваа одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден, од 

денот на објавување во Службен гласник на 

Општина Чашка. 

    

Бр.07-672/5 

31.05.2011 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. 

5/02”), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на Одлука за извршување на За објавување на Одлука за извршување на За објавување на Одлука за извршување на За објавување на Одлука за извршување на 

промена  на промена  на промена  на промена  на траса на сообраќајна инфрастраса на сообраќајна инфрастраса на сообраќајна инфрастраса на сообраќајна инфраструктуратруктуратруктуратруктура    

    

Се објавува Одлука за извршување  промена на 

траса на сообраќајна инфра структура, што Советот 

на Општина Чашка ја донесе на седницата на 

31.05.2011 година.   

 

Бр.08-672/4 

31.05.2011 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р. 
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Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа (“Службен весник на РМ бр. 5/02”) и член 

24 од Статутот на Општина Чашка (“Службен гласник 

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

Чашка, на седницата одржана на ден 31.05.2011 

година ја донесе следната,   

    

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За извршување промена на траса на сообраќајна За извршување промена на траса на сообраќајна За извршување промена на траса на сообраќајна За извршување промена на траса на сообраќајна 

инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура    

    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистички план за село нас. Чашка со 

кој ќе се изврши промена на трасата на улицата која 

во постојниот урбанистички план (Генерален 

урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот 

на Општина чашка бр. 07-437/13 од 17.03.2006 се 

применува како Урбанистички план за село Чашка ) е 

означена како СОЗ со име ,, улица “ 1. 

    

    

Член 2Член 2Член 2Член 2    

 

Новата траса на СОЗ со име ,,улица 1“, во идниот 

урбанистички план да се испланира соодветно на 

постојната ситуација на теренот и на соодветната 

важечка законска регулатива. 

    

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

 

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 6 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на безправни објекти во урбанистичко 

планска документација (“Службен весник на РМ 

бр.56/11”). 

 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

 

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во ,,Службен гласник 

на Општина Чашка”.  

 

Бр.07-672/3 

31.05.2011 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. 

5/02”),   Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За За За За објавување на Одлука за одобрување на проект објавување на Одлука за одобрување на проект објавување на Одлука за одобрување на проект објавување на Одлука за одобрување на проект 

за изградба на доводен цевковод за подобрување за изградба на доводен цевковод за подобрување за изградба на доводен цевковод за подобрување за изградба на доводен цевковод за подобрување 

на постојниот систем за водоснабдување на село на постојниот систем за водоснабдување на село на постојниот систем за водоснабдување на село на постојниот систем за водоснабдување на село 

Богомила.Богомила.Богомила.Богомила.    

    

Се објавува Одлука за одобрување на проект за 

изградба на доводен цевковод за подобрување на 

постојниот систем за водоснабдување на село 

Богомила што Советот на Општина Чашка ја донесе 

на седницата на на 31.05.2011 година. 

 

Бр.08-672/8 

31.05.2011 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 

(“Службен весник на Р.М бр. 5 / 2002”), Советот на 

Општина Чашка на седницата на 31.05.2011 година 

донесе, 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За одобрување на проект за изградба на доводен За одобрување на проект за изградба на доводен За одобрување на проект за изградба на доводен За одобрување на проект за изградба на доводен 

цевковод за поцевковод за поцевковод за поцевковод за подобрување на постојниот систем за добрување на постојниот систем за добрување на постојниот систем за добрување на постојниот систем за 

водоснабдување во село Богомила.водоснабдување во село Богомила.водоснабдување во село Богомила.водоснабдување во село Богомила.    

 

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

    

Советот на Општина Чашка дава одобрување на 

Проект за изградба на доводен цевковод за 

подобрување на постојниот систем за 

водоснабдување на село Богомила. 

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    

Одлуката влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр.07-672/7 

31.05.2011 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

    

1.1.1.1. Заклучок за објавување на одлука за 

овластување на ЈПКД ,,Тополка“ Чашка за 

управител на гробишта на територијата на 

Општина Чашка. 

 

2.2.2.2. Одлука за овластување на ЈПКД ,,Тополка“ 

Чашка за управител на гробишта на 

територијата на Општина Чашка. 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Одлука за 

извршување на промена  на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

4.4.4.4. Одлука за извршување промена на траса на 

сообраќајна инфраструктура 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Одлука за одобрување 

на проект за изградба на доводен цевковод за 

подобрување на постојниот систем за 

водоснабдување на село Богомила 

 

6.6.6.6. Одлука за одобрување на проект за изградба на 

доводен цевковод за подобрување на постојниот 

систем за водоснабдување во село Богомила. 

    

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 
 


