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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 8 
 година XVI 

29.08.2012 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

 
Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на одлука за извршување промена За објавување на одлука за извршување промена За објавување на одлука за извршување промена За објавување на одлука за извршување промена 

на траса на сообраќајна инфраструктурана траса на сообраќајна инфраструктурана траса на сообраќајна инфраструктурана траса на сообраќајна инфраструктура    

    

Се објавува одлука за извршување на промена на 

траса на сообраќајна инфраструктура, што Советот 

на Општина Чашка ја донесе на седницата на 

14.08.2012 година. 

    

Бр.08- 1040/8 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ бр.5/02) 

и член 2 став 1 алинеја 6 од Правилникот за 

стандатди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација (Службен 

весник на РМ бр.56/11), Советот на Општина Чашка 

на седницата одржана на ден 10.07.2012 година ја 

донесе следната , 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За изЗа изЗа изЗа извршување промена на траса на сообраќајна вршување промена на траса на сообраќајна вршување промена на траса на сообраќајна вршување промена на траса на сообраќајна 

инфраструктураинфраструктураинфраструктураинфраструктура    

    

Член 1Член 1Член 1Член 1    

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување урбанистички план за село Мелница со 

кој ќе се изврши промена на трасата на улицата која 

во постојниот урбанистички план ( Урбанистичка 

документација за населено место Мелница која со 

одлука на Советот на Општина Чашака бр.07-568/4 

од 13.03.2007 се применувакако Урбанистички план 

за село Мелница) е означен како улица со профил Б-

Б со вкупна ширина од 5,5 метри во делот кој ја 

зафаќа КП 840..    

    

    

Член 2 Член 2 Член 2 Член 2     

Новата траса и широчина на улиците со профил Б-

Б во делот кој зафаќа КП 840, во идниот 

урбанистички план да се испланира соодветно 

постојната ситуација на терен и на важечката 

законска регулатива. 

    

ЧленЧленЧленЧлен 3  3  3  3     

Одлуката се носи во согласност со член 2 став 1 

алинеја 6 од Правилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко 

планска документација (Службен весник на РМ 

бр.56/11) 

    

Член 4 Член 4 Член 4 Член 4     

Оваа одлука владува во сила со нејзиното 

донесување, а ќе биде објавена во Службениот 

гласник на Општина Чашка  

    

Бр.07- 1040/7 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе:  

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на одлука за извршување За објавување на одлука за извршување За објавување на одлука за извршување За објавување на одлука за извршување 

усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на усогласување на намената на земјиштето на     

КП 147/44 КО Чашка КП 147/44 КО Чашка КП 147/44 КО Чашка КП 147/44 КО Чашка     

 

Се објавува одлука за извршување усогласување на 

намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка што 

Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата 

14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/6 

14.08.2012 година 

Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

 

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) 

и член 2 став 1 алинеа 5 од Правилникот за 

стандарди за вклопување на бесправни објекти во 

урбанистичко планска документација (Службен 

весник на РМ бр.56/11) Советот на Општина чашка на 

седницата одржана на ден 14.08.2012 година ја донесе 

следната: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

За извршување  усогласување на За извршување  усогласување на За извршување  усогласување на За извршување  усогласување на намената на намената на намената на намената на 

земјиштето на КП 147/44земјиштето на КП 147/44земјиштето на КП 147/44земјиштето на КП 147/44 КО Чашка КО Чашка КО Чашка КО Чашка    

    

ЧлеЧлеЧлеЧлен 1 н 1 н 1 н 1     

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за 

донесување на урбанистички план за село нас. 

Чашка со кој ќе се изврши усогласување на намената 

на земјиштето на дел од КП 147/44 КО Чашка, која во 

постојниот урбанистички план ( Генерален 

урбанистички план Чшака, кој со одлука на Советот 

на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006 година 

се применѕва како Урбанистички план за село чашка 

) е означена како Центар ( центрелно подрачје) 

    

Член 2 Член 2 Член 2 Член 2     

Новата намена да биде усогласена со класата на 

намени Г3 – сервиси (соодветно со состојбата на 

терен). 

    

Член 3Член 3Член 3Член 3    

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 

алинеа 5 од Превилникот за стандарди за 

вклопување на бесправни 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 Службениот 

гласник на Општина Чашка.  

 

Бр.07- 1040/5 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

 

 

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе:  

ЗЗЗЗАКЛУЧОКАКЛУЧОКАКЛУЧОКАКЛУЧОК    

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 

годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ ““““Тодор ЈаневТодор ЈаневТодор ЈаневТодор Јанев””””    

од Чашка за учебната 2011/2012 годинаод Чашка за учебната 2011/2012 годинаод Чашка за учебната 2011/2012 годинаод Чашка за учебната 2011/2012 година    

    

Се објавува заклучок за усвојување на годишен 

извештај за работа на ООУ Тодор Јанев од Чашка за 

учебната 2011/2012 година, што Советот на Општина 

Чашка го донесе на седницата на 14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/20 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата 

на 14.08.2012 година донесе, 

    

 ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК     

За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ ООУ ООУ ООУ ““““Тодор ЈаневТодор ЈаневТодор ЈаневТодор Јанев”””” од  од  од  од ЧЧЧЧашка за учебната 2012 ашка за учебната 2012 ашка за учебната 2012 ашка за учебната 2012 

годинагодинагодинагодина    

 

1. Советот на Општина чашка усвои извештај за 

работа на ООУ Тодор Јанев од Чашка за учебната 

2011/2012 година. 

    

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1040/15 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

    

ЗАКЛУЧЗАКЛУЧЗАКЛУЧЗАКЛУЧОКОКОКОК    

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 

годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ ““““Петре Поп Петре Поп Петре Поп Петре Поп 

АрсовАрсовАрсовАрсов”””” од Богомила Чашка за учебната 2011/2012  од Богомила Чашка за учебната 2011/2012  од Богомила Чашка за учебната 2011/2012  од Богомила Чашка за учебната 2011/2012 

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува заклучок за усвојување на годишен 

извештај за работа на ООУ Петре Поп Арсов од 

Богомила  за учебната 2011/2012 година, што Советот 
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на Општина Чашка го донесе на седницата на 

14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/18 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата 

на 14.08.2012 година донесе, 

    

 ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК     

За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ  ООУ  ООУ  ООУ  ““““Петре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп АрсовПетре Поп Арсов”””” од Богомила за учебната  од Богомила за учебната  од Богомила за учебната  од Богомила за учебната 

2011/2011/2011/2011/2012 година2012 година2012 година2012 година    

 

1. Советот на Општина чашка усвои извештај за 

работа на ООУ Петре Поп Арсов за учебната 

2011/2012 година. 

    

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1040/17 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

Рамадан Амзов с.р. 

    

    

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе  

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ годишен извештај за работа на ООУ     ““““ЛиријаЛиријаЛиријаЛирија”””” од  од  од  од 

Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште Горно Јаболчиште за учебната 2011/2012 годиназа учебната 2011/2012 годиназа учебната 2011/2012 годиназа учебната 2011/2012 година    

    

Се објавува заклучок за усвојување на годишен 

извештај за работа на ООУ Лирија од Горно 

јаболчиште за учебната 2011/2012 година, што 

Советот на Општина Чашка го донесе на седницата 

на 14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/16 

14.08.2012 година 

Чашка 

 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

 

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 од Законот за 

локална самоуправа Службен весник на РМ 

бр.5/2002, Советот на општина Чашка на седницата 

на 14.08.2012 година донесе, 

    

 ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК  ЗАКЛУЧОК     

За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на За усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ  ООУ  ООУ  ООУ  ““““ЛиријаЛиријаЛиријаЛирија”””” од Горно Јаболчиште за учебната  од Горно Јаболчиште за учебната  од Горно Јаболчиште за учебната  од Горно Јаболчиште за учебната 

2011/2012 година2011/2012 година2011/2012 година2011/2012 година    

 

1. Советот на Општина Чашка усвои извештај за 

работа на ООУ Лирија од Горно Јаболчиште за 

учебната 2011/2012 година. 

    

2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1040/19 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

                                                                      Рамадан Амзов с.р    

    

    

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе  

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

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

отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО 

Горно Варновци КП бр.657 ( хотелски комплекс) Горно Варновци КП бр.657 ( хотелски комплекс) Горно Варновци КП бр.657 ( хотелски комплекс) Горно Варновци КП бр.657 ( хотелски комплекс) 

сопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашкасопственост на Општина Чашка    

    

Се објавува одлука за давање согласност за 

отуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО 

Горно Врановци КП бр. 657 (Хотелски комплекс) 

сопетвеност на Општина чашка , што советот на 

Општина Чашка ја донесе на седницата на 14.08.2012 

година.  

 

Бр.08- 1040/4 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
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Врз основа чл.36 ст.1 т.10 од Законот за Локалната 

Самоуправа (,,Службен Весник на РМ,, бр.05/02),  чл.5, 

чл.29 т.8, чл.31-42 од Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи (,,Службен 

Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07 и 35/11), Советот на 

Општина Чашка на 47-мата седница одржана на ден 

14.08.2012 година , ја донесе следната  

 

ООООДДДДЛЛЛЛУУУУККККАААА    

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

недвижни ствари во недвижни ствари во недвижни ствари во недвижни ствари во КО КО КО КО Горно ВрановциГорно ВрановциГорно ВрановциГорно Врановци КП бр. КП бр. КП бр. КП бр.657 657 657 657 

(хотелски комплекс)(хотелски комплекс)(хотелски комплекс)(хотелски комплекс) во сопственост на Општина  во сопственост на Општина  во сопственост на Општина  во сопственост на Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

 

Член Член Член Член 1111    

Со оваа одлука се дава согласност за оттуѓување 

(продажба) на следните недвижни ствари запишани 

во сопственост на Општина Чашка со ЕМБС 6008488 

со адреса/седиште на Илинденска 8 Чашка: 

----    Недвижни ствари со право на сопственост на Недвижни ствари со право на сопственост на Недвижни ствари со право на сопственост на Недвижни ствари со право на сопственост на 

име Општина Чашка запишаиме Општина Чашка запишаиме Општина Чашка запишаиме Општина Чашка запишани на ИЛ бр.ни на ИЛ бр.ни на ИЛ бр.ни на ИЛ бр.125125125125 за КО  за КО  за КО  за КО 

Горно Врановци,Горно Врановци,Горно Врановци,Горно Врановци, издаден од АКН издаден од АКН издаден од АКН издаден од АКН---- Одделение за  Одделение за  Одделение за  Одделение за 

катастар на недвижности катастар на недвижности катастар на недвижности катастар на недвижности ---- Велес Велес Велес Велес::::    

ЛИСТ В – Податоци за згради, посебни деловиод 

згради и други објекти со објекти  

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 1, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-2, намена на посебен дел на зградата ДП 

(деловен простор), со внатрешна површина од 571 м2, 

со право на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 1, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-ПР (приземје), намена на посебен дел на зградата 

ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 560 

м2, со право на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 1, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-3, намена на посебен дел на зградата ДП 

(деловен простор), со внатрешна површина од 290 м2, 

со право на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 1, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-СУ (сутерен), намена на посебен дел на зградата 

ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 318 

м2, со право на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 1, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-1, намена на посебен дел на зградата ДП (деловен 

простор), со внатрешна површина од 580 м2, со право 

на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 2, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-СУ (сутерен), намена на посебен дел на зградата 

ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 59 

м2, со право на недвижност- сопственост, 

КП бр.657, дел 0, адреса ,,село,, број на зграда 2, 

намена на зградата Б5 (хотелски комплекси), влез 1, 

кат-ПР (приземје), намена на посебен дел на зградата 

ДП (деловен простор), со внатрешна површина од 220 

м2, со право на недвижност- сопственост, 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

Оттуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно 

наддавање, согласно Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи Законот 

за користење и располагање на ствари на државни 

органи (,,Сл.Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07 и 35/11), по 

претходно утврдена почетна пазарна вредност на 

недвижните ствари. 

Почетната пазарна вредност на недвижните 

ставри предмет на  јавното наддавање, ќе ја утврди 

комисија за утврдување на пазарна вредност 

формирана од страна на Градоначалникот на 

Општина Чашка, согласно Методологијата за 

утврдување на пазарна вредност донесена од 

Владата на РМ. 

 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

Постапката за јавно наддавање ќе ја спроведе 

Комисија формирана од страна на Градоначалникот 

на Општина Чашка, согласно Законот за користење и 

располагање на ствари на државни органи (,,Службен 

Весник на РМ,, бр.08/05, 150/07 и 35/11),. 

 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

Оваа Одлука за давање согласност влегува во сила 

со денот на нејзиното донесување, а ќе биде објавена 

во Службен Гласник на Општина Чашка.    

    

Бр.07- 1040/3 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

                                                                      Рамадан Амзов с.р    

 

 

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на решение за 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 финасиски 

средства што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/11 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
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Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за 

локална самоуправа Службен весник на РММ бр. 

5/2002, а во согласност со решение за одобрување на 

финансиски средства, што Советот на општина 

чашка го донесе на сеницата на 14.08.2012 година, 

Градоначалникот на Општина Чашка донесе, 

    

РРРРЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕЕШЕНИЕ    

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 

Цветанка Димовска од Чашка, финансиска 

помош за тешка материјална положба  во висина 

од 5. 000,00 денари.  

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 

година, програма АО Совет на ооштина подставка 

413110- тековни резерви  

 

3. Се задолжува одделението за финасии во 

Општина Чашка да го спроведе ова решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр.08- 1040/10 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, 

советот на Општина Чашка на седницата на 

14.08.2012 донесе, 

    

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

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

    

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го 

одобри барањето на Цветанка Димовска од 

Чашка за финансискки средства финансиска 

помош за тешка материјална положба во висина 

од 5 000,оо денари. 

 

2.2.2.2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за    2012 

година, програма АО Совет на општина подставка 

413110 – тековни тезерви.    

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

    

    

Бр.07- 1040/9 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

                                                                      Рамадан Амзов с.р 

    

Врз основа на член 50 став1 точка 3 од Законот за 

локална самоуправа (Службен весник на РМ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе  

    

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

За објавување на решение за 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 финасиски 

средства што Советот на Општина Чашка го донесе 

на седницата на 14.08.2012 година 

 

Бр.08- 1040/14 

14.08.2012 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

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

локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 

5/2002, а во согласност со решение за одобрување на 

финансиски средства, што Советот на општина 

чашка го донесе на сеницата на 14.08.2012 година, 

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 за 

стапување во брак на Седат Ахмедов вработен во 

општина чашка во висина од 12.000,00 денари  

 

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2012 

година, програма АО Совет на ооштина подставка 

413110- тековни резерви  

 

3. Се задолжува одделението за финасии во 

Општина Чашка да го спроведе ова решение. 

 

4. Решението влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

    

Бр.08- 1040/13 

14.08.2012 година 

Чашка 
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ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 

    

    

Врз основа на член 36 од Законот за локална 

самоуправа Службен весник на РМ бр.5/2002, 

советот на Општина Чашка на седницата на 

14.08.2012 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 

одобри финасиски средства за стапување во брак 

на Седат Ахмедов вработен во Општина Чашка во 

висина од 12.000,00 денари. 

 

2.2.2.2. Средствата за реализација на ова решение ќе се 

обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за    2012 

година, програма АО Совет на општина подставка 

413110 – тековни тезерви.    

 

3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавување во Службен гласник на Општина 

Чашка  

    

Бр.07- 1040/12 

14.08.2012 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

                                                                Председател  

                                                                      Рамадан Амзов с.р    
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СодржинаСодржинаСодржинаСодржина    

    

    

1. Заклучок за објавување на одлука за 

извршување промена на траса на сообраќајна 

инфраструктура 

 

2. Одлука за извршување промена на траса на 

сообраќајна инфраструктура 

 

3. Заклучок за објавување на одлука за 

извршување усогласување на намената на 

земјиштето на КП 147/44 КО Чашка  

 

4. Одлука за извршување  усогласување на 

намената на земјиштето на КП 147/44 КО Чашка 

 

5. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ “Тодор Јанев” од Чашка за учебната 

2011/2012 година 

 

6. Заклучок за усвојување на годишен извештај за 

работа на ООУ “Тодор Јанев” од чашка за 

учебната 2012 година 

 

7. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ “Петре Поп Арсов” од Богомила Чашка за 

учебната 2011/2012 година 

 

8. Заклучок за усвојување на годишен извештај за 

работа на ООУ  “Петре Поп Арсов” од Богомила 

за учебната 2011/2012 година 

 

9. Заклучок за објавување на заклучок за 

усвојување на годишен извештај за работа на 

ООУ  “Лирија” од Горно Јаболчиште за учебната 

2011/2012 година 

 

10. Заклучок за усвојување на годишен извештај за 

работа на ООУ  “Лирија” од Горно Јаболчиште за 

учебната 2011/2012 година 

 

11. Заклукок за објавување на одлука за давање 

согласност за отуѓување (продажба) на 

недвижни ствари во КО Горно Варновци КП 

бр.657 (хотелски комплекс) сопственост на 

Општина Чашка 

 

12. Одлука давање согласност за оттуѓување 

(продажба) на недвижни ствари во КО Горно 

Врановци КП бр. 657 (хотелски комплекс) 

сопетвеност на Општина чашка  

 

13. Заклучок за објавување на решение за 

одобрување на финансиски средства 

 

 

 

 

 

14. 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. Решение за одобрување на финансиски 

средства  

    

    

    

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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