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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
З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за
разрешување на Претседател на
Советот на општина Чашка
Се објавува Решение за разрешување
на Претседател на Советот на општина
Чашка.што Советот го усвои на седницата
на 05.12.2018г.
Бр.09-1937/1
11.12.2018 година
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со поднесување на неоповиклива оставка
од
функцијата,
арх.бр.08-1906/1
од
05.12.2018 година.
3.Фемих Бејлуров останува член на
Советот
на
општина
Чашка,до
завршувањето на мандатот за кој е избран
како член на Советот на општина Чашка.
4.Решението влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во Сл.гласник
на општина Чашка
Бр.08-1904/3
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Фемих Бејлуров с.р

ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) ,и
член 24 став 1 точка 1 од Стаутот на
општина Чашка,Сл.гласник на општина
Чашка бр.8/07,Советот на општина Чашка
на седницата на 05.12.2018г. донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За разрешување на Претседател на
Советот на општина Чашкa
1.Претседателот на Советот на
општина
Чашка
Фемих
Бејлуров,се
разрешува од функцијата, Претседател на
Советот на општина Чашка.
2.Фемих Бејлуров се разрешува од
функцијата, Претседател на Советот на
општина Чашка,на негово лично барање

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
З А К Л У Ч О К
За објавување на Решение за избор на
Претседател на Советот на општина
Чашка
Се објавува Решение за избор на
Претседател на Советот на општина
Чашка, што Советот на општина Чашка го
усвои на седницата на 05.12.2018г.
Бр.09-1937/2
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
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Врз основа на член 47 од Законот за
локална самоуправа (“Службен весник на
РМ” бр.5/2002 ) ,и член 17 Стаутот на
општина Чашка,Сл.гласник на општина
Чашка бр.8/07,Советот на општина Чашка
на седницата на 05.12.2018г. донесе
Р Е Ш Е Н И Е
За избор на Претседател на Советот на
општина Чашка
1.За Претседателот на Советот на
општина Чашка се избира Халит Фератов
-член на Советот
2.Мандатот на претседателот на
Советот започнува од 05.12.2018 год.и ќе
трае до завршувањето на мандатот за кој
е избран како член на Советот на општина
Чашка,односно до одржување на нови
избори за членови на Советот на општина
Чашка.
3.Решението влегува во сила со денот
на донесувањето, а ќе се објави
во
Сл.гласник на општина Чашка
Бр.08-1904/4
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Најстар Член на Советот
Каме Мирчевски
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од
Законот за локална самоуправа (“Службен
весник на РМ” бр.5/2002 ) и член 33 став 1
точка 3 од Статутот на општина
Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка
бр.8/07),
Градоначалникот
на
Општина
Чашка, донесе
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З А К Л У Ч О К
За објавување на Заклучок за
донесување на Програма за измена и
дополнување на Програма за
уредување на градежно земјиште и
заштита на животната средина на
просторот на општина Чашка за 2019
година
Се објавува Заклучок за донесување на
Програма за измена и дополнување на
Програма за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина
на просторот на општина Чашка за 2019
година,што Советот на општина Чашка го
усвои на седницата на 05.12.2018
Бр.09-1937/3
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и
член 24 став 1 точка 15 од Статутот на
општина Чашка,(Сл.гласник на општина
Чашка бр.8/07), Советот на општина
Чашка на седницата на 05.12.2018г,донесе
З А К Л У Ч О К
За донесување на Програма за измена
и дополнување на Програма за
уредување на градежно земјиште и
заштита на животната средина на
просторот на општина Чашка за 2019
година
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1.Советот на општина Чашка донесе
Програма за измена и дополнување на
Програма за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина
на просторот на општина Чашка за 2019
година
2.Овој Заклучок
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
Сл.гласник на општина Чашка.
Бр.08-1904/6
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов с.р
Врз основа на член 95 од Законот за
градежно земјиште (’’Сл.весник на РМ’’
15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16 и 142/16),
согласно Правилникот за степенот на
уредување на граденжното земјиште со
објекти на комунална инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност од
степенот на уреденост
ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И
ЗАШТИТА НА
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРОСТОРОТ
НА ОПШТИНА
ЧАШКА ЗА 2019 ГОДИНА
ВОВЕД
Со оваа Програма се уредува:
I.Просторот кој е предмет на уредување,
II.Степен на уреденсто на градежното
земјиште,
III.Трошоци за уредување на градежно
земјиште,
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IV.Висина на надоместок за уредување на
градежно
земјиште
и
негова
распределбамаилто:ГРАДЕЖНОТО,
V.Извори на финансирање и планирање
на трошоците за уредување на градежното
земјиште,
VI.Начин на распределба на средствата за
финансирање за изградба и одржување на
инфраструктурата,
VII.Средства наменети за изработка на
урбанистички планови и средства за
изработка на документација за градење на
инфраструктурни објекти,
VIII.Динамика
на
извршување
на
Програмата,
IX.Преодни и завршни одредби.’’(Сл.Вес.
на РМ’’бр. 193/16 ), Советот на Општина
Чашка на седницата одржана на 5
Декември 2018 година донесе
I.ПРОСТОРОТ
УРЕДУВАЊЕ

КОЈ

Е

ПРЕДМЕТ

НА

Член 1
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.
II.СТЕПЕН
НА
УРЕДЕНОСТ
ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

НА

Член 2
Степенот на уреденост на градежното
земјиште се определува според обемот на
опременост на земјиштетот со објекти на
комуналната
инфраструктура
за
задоволување
на
заедничката
и
индивидуалната комунална потрошувачка
до градежната парцела. Сетепенот на
уреденост може да биде : основен, повисок
и понизок од основниот степен н уреденост.
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Член 3
Член 4
1.Основен степен на уреденост на
градежносто
земјиште
со
комунална
инфрструктура опфаќа:
-подземна електрична мрежа
-улично осветлување
-водоводна мрежа
-фекална канализација и
-атмосферска канализација
2.Повисок степен на уреденост на
градежносто
земјиште
со
комунална
инфрструктура ги опфаќа објектите од
основниот степен на уреденост и :
-ПТТ (оптичка-телекомуникациона) мрежа
-топлификациона мрежа
-паркинг простор
-гасоводна мрежа и
-пречистителна станица за отпадни води
3.Понизок степен на уреденост на
градежното
земјиште
со
комунална
инфрструктура ги опфаќа :
-непречен пристап до градежната парцела
од некатегоризиран јавен пат,
-сопствено
водоснадбување(нема
приклучок на водоводна мрежа),
-спетичка јама
(нема приклучок на
фекална канализација),
-сопствен одвод од атмосферски води
(нема канализација),
-сопствен одвод на атмосферски води
(нема
приклучок
на
атмосферска
канализација),
-нестандардно улично осветлувасе и
-надземна
нестандардна
електрична
мрежа
III. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

(1) Трошоци за уредување на градежно
земјиште
- Трошоците за уредување на градежното
земјиште се утврдуваат во согласност со
реалните
трошоции
направени
за
соодветните степени на уреденоста на
градежнното земјиште со објектите на
комунална инфраструктура согласно Член
2 од правилникот во кои се засметани и
трошоците за хидротехничките услови за
приклучоци.
- Трошоците за уредување на градежното
земјиште за повисок степен на уреденост
на градежносто земјиште со објектите на
комуналната инфраструктура согласно
член 2 од правилникот
може да се
зголемат доколку се изведени сите
комунални
инфраструктурни
мрежи
наведени во повисокиот степен на
уреденост од правилникот и оваа
програма, за најмногу 20 % од утврдените
трошоци за основен степен на уреденост
на градежното земјиште со објектите од
комуналната инфрструкутура.
- Трошоците за уредување на градежното
земјиште за понизок степен на уреденост
на градежното земјиште со објектите на
комунална инфраструктура согласно Член
2 од правилникот , може да се намалат
доколку се изведени сите комунални
инфраструктурни мрежи
од понизок
степен на уреденост од правилникот и
оваа програма, за најмалку 80% од
утврдените трошоци за основен степен на
уреденост на градежното земјиште со
објектите на комуналната инфраструктура.

НА
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IV. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА
УРЕДУВАЊЕ
НАмаилто:ГРАДЕЖНОТО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВАТА
РАСПРЕДЕЛБА
Член 5
1. 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 оваа Програма
почитуван е Правилникот за степенот на
уредување на граденжното земјиште со
објекти на комунална инфраструктура и
начинот на утврдување на висината на
трошоците за уредувањето во зависност
од степенот на уреденост ’’(Сл.Вес. на
РМ’’бр.193/16).
2.Трошоците за уредување на
градежното земјиште се утврдуваат во
согласност
со
реалните
трошоци
направени за соодветниот степен на
уреденост на градежното земјиште со
објектите на комуналната инфраструктура.
Согласно тоа, висината на надоместокот
за уредување на градежно земјиште се
пресметува по метар квадратен на нова
корисна површина што ќе се гради, што
преставува збир на нето површините на
подовите на сите простори во објектот,
согласно заверениот основен преокт и
анекс на основниот проект, помножен со
следните коевициенти:
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ТАБЕЛА 1
I. Градежен реон

350,оо ден./м2

1.Станбени објекти (индивидуални и
колективни)
- станбени простории . . . Коефициент 1.0
- станб. простории со висина до 2,50 м,
подпокривен простор . . . . Коефициент 0.2
- лоѓија затворена од три страни. .
Коефициент 0.4
...
- подлоѓија затворена од две страни. . . . . .
Коефициент 0.3
- балкони, тераси . . . . . . . Коефициент 0.2
- заеднички проодни тераси, пасажи. . . . . .
Коефициент 0.2
- помошни простории, остава за гориво,
котлара, визба . . . . . . . . Коефициент 0.3
.....
- трафостаница до 35 Кв во објект и
надвор од објектот. . . . . . Коефициент 0.3
скалишен
простор
и
заеднички
комуникации. . . . . . . . . . . Коефициент 0.3
- стражарници, управител, простории за
домар. . . . . . . . . . . . . . . . . Коефициент 0.5
- паркиралишта и гаражи . . . . . . . . ..
Коефициент 0.1
2.Деловни, јавни објекти 350,оо ден./м2
- простории . . . . . . . . . . . . Коефициент 1.0
- магацини. . . . . . . . . . . . . .Коефициент 0.5
- помошни простории, остава за гориво,
котлара . . . . . . . . . . . . . .Коефициент 0.3
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- трафостаница до 35 Кв во објект и
надвор од објект. . . . . . . . Коефициент 0.4
скалишен
простор
и
заеднички
комуникации. . . . . . . . . . . Коефициент 0.5
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Г1 тешка и загадувачка индустрија
Коефициент 0.05
Г2 лесна и незагадувачка индустрија
Коефициент 0.05

- паркиралишта и гаражи . Коефициент 0.1

Г3 сервиси
Коефициент 0.05

- лоѓија затворена од три страни. . . . .
.Коефициент 0.5

Г4 стоваришта
Коефициент 0.05

- подлоѓија затворена од две страни. . . . . .
Коефициент 0.4
- балкони, тераси . . . . . . . Коефициент 0.3
- отворен наткриен простор . . . . . . .
Коефициент 0.3
3.Други објекти: 350 ден./м2
- катна гаража . . . . . . . . . Коефициент 0.05
- спортски покриени
Коефициент 0.5

објекти

.

.

- гасни станици и базни станици за 50% од
површина на локацијата. . Коефициент 1.0
- отворени пазаришта, за 30% од
површината на локацијата . . . . . . . . . . . .
Коефициент 1.0
- базени . . . . . . . . . . . . . . .Коефициент 0.2

4.Објекти од група на
производство.
Дистрибуција и сервиси

. . . . . . . .
намени

-услужни простории на
пумпни станици
1,0

бензинските

.

- спортски откриени објекти . . . . . . . . . . . . .
Коефициент 0.3

- трафостаници над 35Кв
Коефициент 1.0

5.З бензинска пумпна станица и нејзините
придружни
содржини
(
продавници,
кафетерии и ресторани, автосервиси, авто
салони, помошни простории)
-продажни простории на бензинските
пумпни станици 1,0

Г-

6.За објекти од групата на класи на
намени Б5 – угостителски и туристички
комплекси,
хотелски
комплекси
и
одморалишта, и за објектите од групата на
класи
и
намени
А4-хотел,
мотел,
планинарски дом и ловен дом:
-сите простории
0.05
7. За детски градинки , пензионерски
домови и домови за стари лица
-сите простории ,
0.05
8. За објкети од високо образование
-сите простории
0,5
9. За објекти за култура
-сите простории
0,01
10. За објекти за терцијална здравствена
заштита
-сите простории
0,05
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- По исклучок, во новата корисна
површина што ќе се гради согласно
заверената проектна документација не се
пресметува површината на:
- инсталационите канали;
- окната за лифтови;
-окна на врати ;
-отворени паркиралишта и
-подземни резервоари.
3.За објектите со височина над 32
ката, висината за трошоците за уредување
на градежното земјиште, во зависност од
степенот на уреденост на градежното
земјиште , се пресметува на 27 % од
вкупно пресметаната површина 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.
4.За
агро
берзи,
откупно
дистрибутивни
центри или пазари,
висината на трошоците за уредување на
градежното земјиште во зависност од
степенот на уреденост на градежното
земјиште се пресметува на 50% од вкупно
пресметаната
површина
корисна
површина.
5.За линиски инфраструктурни објекти
-државни патишта, локални патишта и
улици, магистрални улици, собирни улици,
водоводи, канализации, железнички пруги,
гасоводи,
топловоди,
далноводи со
напонско ниво над 35 КЊ како и брани со
акумулации, термоцентрали, сезерски и
речни пристаништа како и за доградби и
надградби на објекти за кои е донесена
одлука од страна на советото на Општина
Чашка согласно Член 67-а став (1) од
Законот за градење , а инвеститор е
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Општина Чашка, не се утврдуваат
трошоци за уредување на градежно
земјиште.
6.Доколку со изградбата на објекти е
предвидено отстранување на постоечкки
објекти запишани во имотен лист кои се
наоѓаат на иста градежна парцела, при
пресметувањето
на
висината
на
трошоците за уредување на градежно
земјиште, од новата корисна површина се
одбива површината утврдена во имотниот
лист на постоечките објекти кои ќе се
отстранат со изградбата на новите
објекти.
7.Во случаите од предходниот став
површините на подпокривен простор,
лоѓија,
подлоѓија,
балкони,
тераси,
заеднички проодни тераси,
пасажи,
помошни простории, паркиралишта и
гаражи на постоечките објекти се одбиваат
само од новата корисна површина на
објектто која е со иста намена со намената
на површините на наведените простории и
делнови од објектот.
8.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:
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градежно земјиште со што ќе има обврска
да го уредат градежното земјиште
согласно закон и од сопствени финансиски
средства.
V. ИЗВОРИ
НА
ФИНАНСИРАЊЕ И
ПЛАНИРАНИ ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

- Овие елементи претставуваат вистински
(реални) трошоци за опремување на
градежното земјиште, а учествуваат со 80
% од надоместокот за уредување на
градежното земјиште.
9.При реконструкција со која не се добива
нова градежна површина, надоместокот за
уредување на градежното земјиште не се
наплатува.
10.За утврдување на правен статус на
бесправно
изградените
објекти
надоместокот ќе се пресметува согласно
одредбите од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти(Сл.Весник на
РМ бр.23/2011 ).
11. За линиски инфраструктурни објекти државни патишта, локални патишта и
улици, магистрални улици, собирни улици,
водоводи, канализации, железнички пруги,
гасоводи,
топловоди,
далноводи со
напонско ниво над 35 КW како и брани со
акумулации, термоцентрали, сезерски и
речни пристаништа како и за доградби и
надградби на објекти каде комуналната
инфраструктура не е изградена со Одлука
од страна на советото на Општина Чашка
инвеститорите може да се ослободат од
плаќање на надоместок за уредување на
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4.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.
5.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.
VI.НАЧИН
НА
РАСПРЕДЕЛБА
НА
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА
ИЗГРАДБА
И
ОДРЖУВАЊЕ
НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
Член 7
1.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 доставени согласности.
2.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.
3.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.

6.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.
7.Надоместокот за уредување на градежно
земјиште може да се наплатува и по
принцип на одложено плаќање, на еднакви
месечни рати.
8.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
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Член 8
Општината ја финансира изработката на
планската
документација
согласно
усвоената годишна Програма за изработка
на урбанистички планска документација
за селата во Општина Чашка од страна на
Советот на Општина Чашка и изработка на
техничка
документација
за
инфраструктурни
објекти.
Планска
документација
и
проекти
за
инфраструктура може да се изработваа и
по 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. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА
ПРОГРАМАТА

НА

Измената на Програмата за уредување на
градежно
земјиште
и
заштита
на
животната средина на просторот на
Општина
Чашка
е
сугестиите
од
Министерство за финансии на Република
Македонија во врсска со проектирање на
буџетите за 2019 година. Со измените од
Програмата за уредување на градежно
земјиште и заштита на животната средина
на просторот на Општина Чашка опфатени
се подпрограмите: Ф Урбано планирање,
ЈД
Изградба
и
реконструкција
на
локалните патишта и улици и Ј40 Јавна
чистота.
IX.
ДИНАМИКА
НА ПРОГРАМАТА

НА

ИЗВРШУВАЊЕ
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X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 10
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 10% 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
наредниот ден од денот на објавување во
“Службен гласник на општина Чашка”.
Чашка, 5 Декември 2018 год
Предлагач:
Градоначалник на Општина Чашка
Горан Стојановски
Претседател на совет на Општина Чашка
Халит Фератов
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и
член 33 став 1 точка 3 од Статутот на
општина Чашка,(Сл.гласник на општина
Чашка бр.8/07),
Градоначалникот
на
Општина
Чашка, донесе

Член 9
1.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.
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З А К Л У Ч О К
За објавување на Заклучок за
донесување на Програма за измена и
дополнување на Програма за изработка
на урбанистички планови во општина
Чашка за 2019 година
Се објавува Заклучок за донесување
на Програма за измена и дополнување на
Програма за изработка на урбанистички
планови во општина Чашка за 2019
година,што Советот на општина Чашка го
усвои на седницата на 05.12.2018
Бр.09-1937/5
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и
член 24 став 1 точка 15 од Статутот на
општина Чашка,(Сл.гласник на општина
Чашка бр.8/07), Советот на општина
Чашка на седницата на 05.12.2018г,донесе
З А К Л У Ч О К
За донесување на Програма за измена
и дополнување на Програма за
изработка на урбанистички планови во
општина Чашка за 2019 година
1.Советот на општина Чашка донесе
Програма за измена и дополнување на
Програма за изработка на урбанистички
планови во општина Чашка за 2019 година
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2.Овој Заклучок
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
Сл.гласник на општина Чашка.
Бр.08-1904/10
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Совет
Халит Фератов с.р
Врз основа на член 22, став 1, точка 1,
од Законот за локална самоуправа
(“Сл.весник на РМ” бр.5/02), а во согласност
со член 20 од Законот за просторно и
урбанистичко планирање (“Сл.весник на
РМ” бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18 и 168/18), Советот на Општина Чашка,
на седницата одржана на ден 05.12. 2018
година ја донесе следната:
ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програма изработка на урбанистички
планови во
Општина Чашка за 2019 година
1.ВОВЕД
Со оваа Програма изменување и
дополнување на Програма за изработка на
урбанистички планови во Општина Чашка за
2019 година се планира изработка на
урбанистички
планови,
урбанистичкоплански
документации,
урбанистичкопроектни документации и општи акти за
населени места и локации во Општина
Чашка и истата претставува основа за
уредување и опремување на градежното
земјиште.
Планирањето е основа за создавање на
единствена реална функционална целина,
преку која се овозможува и отварање на
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нови локации за: домување, комерцијални и
деловни намени, јавни институции,
производство, дистрибуција и сервиси,
зеленило и рекреација.
Планирањето се овозможува преку:
изработка на Урбанистички план за село;







изработка на Урбанистички план вон
населено место;
измена
и
дополнување
на
постојните урбанистички планови;
изработка на локална урбанистичка
планска документација
изработка
на
архитектонскоурбанистички проекти
изработка
на
проекти
за
инфраструктура
изработка на општи акти

2. ПЛАНИРАЊЕ
Врз основа на годишната програма за
изработка
на
плановите,
општината
(нарачател на планот) склучува договор со
правно лице кое поседува лиценца за
изработка на урбанистичките планови. Со
договорот се утврдува содржина на планот,
роковите за изработка, начинот на плаќање
и други права и обврски на нарачателот и
изработувачот на планот.
Финансирањето на урбанистичките планови
се планира да се обезбеди со:
1.Средства од надомест за уредување на
градежно земјиште
2.Средства од надомест за уредување на
градежно земјиште и од самофинансирање
од заинтересирани правни и физички лица
3.Самофинансирање од заинтересирани
правни и физички лица
4.Средства од Буџетот на Р.Македонија
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Финансиските средства обезбедени од
страна на општината, за реализирање на
дел од оваа програма, се дадени во
Програмата за уредување на градежното
земјиште и заштита на животната средина
на просторот на Општина Чашка за 2019
година, во буџетската програма Ф1 –
Урбанистичко планирање. Доколку во неа се
обезбедат
дополнителни
финансиски
средства, Програмата за изработка на
урбанистички планови во 2019 година ќе
биде соодветно дополнета.
Сите финансиски трошоци за изработка на
урбанистички
планови,
урбанистичкоплански
документации,
урбанистичкопроектни документации кои се по барање на
правни или физички лица се на товар на
барателот.
Урбанистичките планови за село и
урбанистичките планови вон населено
место, чија изработка е поврзана со
обележувањето
и
вклопувањето
на
бесправните објекти, согласно Законот за
постапување со бесправно изградени
објекти, ќе бидат дополнително вклучени во
годишната
програма,
соодветно
на
динамиката на легализирање на објектите и
обезбедените финансиски средства.
За 2019 година се планира изработка на:
2.1.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО
2.1.1 Урбанистички план за село н.Чашка
2.2.УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН
НАСЕЛЕНО МЕСТО
2.2.1.Урбанистички план вон населено
место за дел од КП 8 и дел од КП 46,
мв.Чеплес ,КО Папрадиште,Општина Чашка
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2.3. ОПШТИ АКТИ
2.3.1 Општ акт за село Мелница
2.3.2.Општ акт за село Ореше
2.3.3.Општ акт за село Мартолци
2.3.4.Општ акт за село Бистрица
2.3.5 Општ акт за село Горно Врановци
2.3.6. Општ акт за село Бањица
2.3.7. Општ акт за село Нежилово
2.3.8. Општ акт за село Владиловци
2.3.9.Општ акт за село Долно Врановци
2.3.10. Општ акт за село Стари Град
2.3.11.Општ акт за село Голозинци
2.3.12.Општ акт за село Отиштино
2.3.13.Општ акт за село Ораов дол
2.4. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
2.4.1.Локална
урбанистичка
планска
документација за КП 256/1 и КП 261 КО
Чашка вон
град, Општина Чашка со
намена Г2- лесна незагадувачка индустрија
2.4.2.Локална
урбанистичка
планска
документација за КП 835 КО Војница,
Општина Чашка
2.4.3.Локална
урбанистичка
планска
документација за КП 149/32 КО Чашка ,
Општина Чашка со намена В3-Култура
2.5.АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЕКТИ
Архитектонско-урбанистички проекти (АУП)
се изработуваат врз основа на донесени
урбанистички
планови,
урбанистичкоплански документации и општи акти, со цел
за
нивна
разработка
во
случаите
предвидени со Законот за просторно и
урбанистичко планирање.
Доколку општината има потреба за
изработка на АУП, за неговата изработка
одлука донесува советот на Општина Чашка
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и тоа претставува основ за започнување на
соодветната законска постапка.
Заинтересирани правни и физички лица
можат да достават до општината АУП,
согласно
Законот
за
просторно
и
урбанистичко планирање.
2.6. ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА
За потребите на општината, како и по
барање на заинтересирани правни и
физички лица, а со цел изведба на линиски
инфраструктурни објекти утврдени со
Законот за градење, можат да се
изработуваат проекти за инфраструктура.
Истите ќе бидат доставени за одобрување
до општината, согласно Законот за
просторно и урбанистичко планирање.
3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
По
склучување
на
договорот
со
изготвувачот на планот, согласно чл.26 од
Законот за просторно и урбанистичко
планирање,
се
изработува
планска
програма со која се утврдуваат границата и
содржината на планскиот опфат. Планската
програма се состои од текстуален и
графички дел.
Цената на плановите се пресметува по
хектар од испланираната површина, по
договор со правното лице кое поседува
лиценца за изработка на урбанистички
планови, по пат на јавна набавка, согласно
Законот за јавни набавки.
Во зависност од потребите, оваа Програма
може да се изменува и дополнува.
4. Оваа Програма
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
Сл.гласник на општина Чашка.
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ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов
Врз основа на член 50 став 1 точка 3
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и член
33 став 1 точка 3 од Статутот на општина
Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка
бр.8/07),
Градоначалникот на Општина Чашка,
донесе
З А К Л У Ч О К
За објавување на Заклучок за
донесување на Програма за измена на
Програма за јавно осветлување на
општина Чашка за 2019 година
Се објавува Заклучок за донесување на
Програма за измена на Програма за јавно
осветлување на општина Чашка за 2019
година,што Советот на општина Чашка го
усвои на седницата на 05.12.2018
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1.Советот на општина Чашка донесе
Програма за измена на Програма за јавно
осветлување на општина Чашка за 2019
година
2.Овој Заклучок
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
Сл.гласник на општина Чашка.
Бр.09-1904/8
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и член
24 став 1 точка 15 од Статутот на општина
Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка
бр.8/07), Советот на општина Чашка на
седницата на 05.12.2018г,донесе
ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА НА ПРОГРАМАТА
за јавно осветлување на Општина
Чашка за 2019 година

Бр.09-1937/4
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36 став 1 точка 15
од Законот за локална самоуправа
(“Службен весник на РМ” бр.5/2002 ) и член
24 став 1 точка 15 од Статутот на општина
Чашка,(Сл.гласник на општина Чашка
бр.8/07), Советот на општина Чашка на
седницата на 05.12.2018г,донесе
З А К Л У Ч О К
За донесување на Програма за измена
на Програма за јавно осветлување на
општина Чашка за 2019 година

Развојни приоритети
Во текот на 2010 и 2011 година на
територијата на Општина Чашка беше
направена замена на постоечките живини
125Њ светилки со комплетно нови
светлечки тела базирани на штедливи 55Њ
флуо светилки со електронски пригушници.
Воедно беше извршено и проширување на
мрежата на јавно осветлување во
населените места со поставување на
столбови, електрична мрежа и светлечки
тела, во рамките на предвидените
буџетски средства. Со оваа активност беа
опфати околу 95% од вкупниот број на
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светлечки тела. Во изминатите години се
стави акцент на поставување на нови
светлечки тела и проширување на мрежата
за јавно осветлување со што се намалија
темните
зони.
Воедно
се
постави
декоративно, партерно осветлување и
осветлување на спортски терени и забавни
паркови, со што се даде еден нов лик на
одредени локации во општината. Оваа
година ќе се насочиме кон воведување на
новата енергетски најефикасна ЛЕД
технологија во јавното осветлување.
Во програмата за јавно осветлување на
Општина Чашка за 2019 година, се
планира да се продолжи со истото темпо.
Да се направи замена на преостанатите
стари светилки (останати се околу 4-5% од
вкупниот број или околу 70-80 парчиња) со
нови штедливи светилки базирани на ЛЕД
технологија и да се прошири мрежата за
јавно осветлување преку поставување на
столбови, електрична мрежа и светилки во
најзагрозените/најзапоставени
населени
места, со што постепено ќе се настојува да
се обезбеди квалитетно покривање со оваа
незанемарлива комунална услуга што ја
нуди општината. Воедно ќе се обидеме
преку декоративно осветлување да го
дадеме полниот сјај на некои од
природните убавини и културно-историски
споменици, кои претставуваат наша
гордост и знак за распознавање. Подолу се
наведени предвидените активности на
Општина Чашка во областа на јавното
осветлување во текот на 2019 година:
подобрување и проширување на мрежата
за јавно осветлување - ова ќе се реализира
преку набавка на столбови (нови и
половни),
пуштање
на
кабел
и
инсталирање на дополнителни светлечки
тела за јавно осветлување базирани на
ЛЕД технологија и поставување на мерна
опрема
и
автоматика
за
јавно
осветлување;
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замена на дел од постоечката опрема автоматика неопходна за контолирано
работење
на
јавното
осветлување
(фоторелеи, ЦН склопки, осигурувачи,
инсталација) и одржување и сервис на
постоечките светлечки тела и мрежа за
јавно осветлување;
ќе се настојува да се изврши дислокација
на опремата за јавно осветлување од
трафостаниците на ЕВН со што би се
подобрила пристапноста до опремата
неопходна за навремено отклонување на
дефектите и ќе се намали одлевање на
буџетски
средства
потребни
за
интервенции на ЕВН;
инвестирање
во
декоративно
осветлување.
Цел
Јавното осветлување и тоа е една од
позначајните комунални услуги кои ги нуди
општината согласно законот за комунални
такси. Целта на оваа програмата е да се
понуди што поквалитетна услуга на
граѓаните
преку
подобрување
на
осветленоста на населените места т.е да
се уништат таканаречените темни зони,
намалување на дефектите или нивно што
понавремено
отклонување.
При
реализацијата на ова обврзувачко е и
применувањето на мерките за енергетска
ефикасност, што во иднина ќе резултира
со намалени трошоци за електрична
енергија и одржување на мрежата за јавно
осветлување.
Преку
декоративното
осветлување ќе ставиме белег на сите
убавини со кои се гордееме и ќе се
обидеме да станеме поатрактивни за
привлекување на туристи.
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Проектни активности

Завршни одредби

Проектните активности се базираат врз
основа на утврдените пропусти во мрежата
за јавно осветлување, периодичноста на
појавување на дефектите на опремата и
мрежата во одредени населени места како
и врз основа на оправданите барања за
интервенции
доставени
од
месните
заедници произлезени од реакциите и
потребите на жителите. За спроведување
на планираните активности, предвидени се
следниве средства од буџетот на Општина
Чашка за 2019 година:

4.
Оваа Програма
влегува во сила
наредниот ден од денот на објавување во
Сл.гласник на општина Чашка.
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов
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
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука
за извршување вклопување на КП
200/3 КО Долно Врановци
во идна урбанистичко-планска
документација

напомена: Предвидените средства се со
пресметан ДДВ.
Финансирање и распоредување
буџетските средства

на

Предвидените проектни активности во
рамки на оваа Програма во вкупна
вредност од 930.000,00 денари ќе бидат
финансирани од средствата на Буџетот на
Општина Чашка за 2019 година и тоа дел
се обезбедени од приходот на комунална
такса за јавно осветлување преку
заштедата на електрична енергија за
истото.

Се објавува, Одлука за извршување
вклопување на КП 200/3 КО Долно
Врановци во идна урбанистичко-планска
документација,што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на
05.12.2018г.
Бр.09-1937/6
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 10, став
4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Сл.весник
на РМ“ бр. бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
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129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2,
став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко-планска
документација
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16), Советот на Општина
Чашка, на седницата одржана на
05.12.2018 ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП
200/3 КО Долно Врановци
во идна урбанистичко-планска
документација
Член 1
Советот на општина Чашка утврдува
потреба за донесување урбанистичкопланска документација во чијшто плански
опфат ќе биде вклопена и КП 200/3 КО
Долно Врановци по барање поднесено од
страна на Данче Ивановска од Велес.
Член 2
Намената да биде усогласена со
постојната класа на намени А-домување.
Член 3
Одлуката се носи во согласност со член
2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Сл.весник на РМ“ бр.
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
и 52/16).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чашка“
Бр.08-1904/11
05.12.2018 година

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов
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
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука
за извршување вклопување на КП
145/2 КО Чашка
во идна урбанистичко-планска
документација
Се објавува, Одлука за извршување
вклопување на КП 145/2 КО Чашка во
идна
урбанистичко-планска
документација,што Советот на општина
Чашка
ја
усвои на седницата на
05.12.2018г.
Бр.09-1937/8
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 10, став
4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Сл.весник
на РМ“ бр. бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2,
став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко-планска
документација
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
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217/15 и 52/16), Советот на Општина
Чашка, на седницата одржана на
05.12.2018 ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП
145/2 КО Чашка
во идна урбанистичко-планска
документација
Член 1
Советот на општина Чашка утврдува
потреба за донесување урбанистичкопланска документација во чијшто плански
опфат ќе биде вклопена и КП 145/2 КО
Чашка по барање поднесено од страна на
Митана Стефановска од Чашка.
Член 2
Намената да биде усогласена со
постојната класа на намени А-домување.
Член 3
Одлуката се носи во согласност со член
2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Сл.весник на РМ“ бр.
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
и 52/16).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чашка“
Бр.08-1904/12
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

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
З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука
за извршување вклопување на КП
147/18 КО Чашка
во идна урбанистичко-планска
документација
Се објавува, Одлука за извршување
вклопување на КП 147/18 КО Чашка во
идна урбанистичко-планска
документација,што Советот на општина
Чашка ја усвои на седницата на
05.12.2018г.
Бр.09-1937/9
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 10, став
4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Сл.весник
на РМ“ бр. бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2,
став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко-планска
документација
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16), Советот на Општина
Чашка, на седницата одржана на
05.12.2018 ја донесе следната
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА
Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка
Уредник: Бојанка Мирова
Техничка изработка: Душица Јованова
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ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП
147/18 КО Чашка
во идна урбанистичко-планска
документација
Член 1
Советот на општина Чашка утврдува
потреба за донесување урбанистичкопланска документација во чијшто плански
опфат ќе биде вклопена и КП 147/18 КО
Чашка по барање поднесено од страна на
Стевчо Костадинов од Чашка.
Член 2
Намената да биде усогласена со
постојната класа на намени А-домување.
Член 3
Одлуката се носи во согласност со член
2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Сл.весник на РМ“ бр.
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
и 52/16).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чашка“
Бр.08-1904/14
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов
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

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

З А К Л У Ч О К
За објавување на Одлука
за извршување вклопување на КП
121/2 КО Ораов Дол
во идна урбанистичко-планска
документација
Се објавува, Одлука за извршување
вклопување на КП 121/2 КО Ораов Дол во
Идна
урбанистичко-планска
документација,што Советот на општина
Чашка
ја
усвои на седницата на
05.12.2018г.
Бр.09-1937/7
11.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Градоначалник
Горан Стојановски с.р
Врз основа на член 36, став 1, точка
15 од Законот за локална самоуправа
(„Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 10, став
4 од Законот за постапување со
бесправно изградени објекти („Сл.весник
на РМ“ бр. бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13,
72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15,
129/15, 217/15, 31/16 и 190/17) и член 2,
став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко-планска
документација
(„Сл.весник
на
РМ“
бр.56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15,
217/15 и 52/16), Советот на Општина
Чашка, на седницата одржана на
05.12.2018 ја донесе следната
ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП
121/2 КО Ораов Дол
во идна урбанистичко-планска
документација
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА
Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка
Уредник: Бојанка Мирова
Техничка изработка: Душица Јованова
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БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

Член 1
Советот на општина Чашка утврдува
потреба за донесување урбанистичкопланска документација во чијшто плански
опфат ќе биде вклопена и КП 121/2 КО
Ораов Дол по барање поднесено од
страна на Снежана Јаневска од Охрид.
Член 2
Намената да биде усогласена со
постојната класа на намени А-домување.
Член 3
Одлуката се носи во согласност со член
2, став 1, алинеја 5 од Правилникот за
стандарди за вклопување на бесправни
објекти
во
урбанистичко
планска
документација („Сл.весник на РМ“ бр.
56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15
и 52/16).
Член 4
Оваа одлука влегува во сила наредниот
ден од денот на објавување во „Службен
гласник на општина Чашка“
Бр.08-1904/13
05.12.2018 година
ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Советот
Халит Фератов

Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА
Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка
Уредник: Бојанка Мирова
Техничка изработка: Душица Јованова
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СОДРЖИНА
Решение за разшрешување на
Претседател на Советот на општина
Чашка
-Заклучок за објавување
Решение за избор на
Претседател на Советот на општина
Чашка
-Заклучок за објавување
Програма за измена и
дополнување на Програма за
уредување на градежно земјиште и
заштита на животната средина на
просорот на општина Чашка за 2019
година
-Заклучок за донесување
-Заклучок за објавување

БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК

Одлука за извршување
вклопување на КП 145/2 КО Чашка во
идна урбанистичко-планска
документација
-Заклучок за објавување
Одлука за извршување
вклопување на КП 147/18 КО Чашка во
идна урбанистичко-планска
документација
-заклучок за објавување
Одлука за извршување
вклопување на КП 121/2 КО Ораов Дол
во идна урбанистичко-планска
документација
-Заклучок за објавување

Програма за измена и
дополнување на Програма за
изработка на урбанистички планови во
општина Чашка за 2019 година
-Заклучок за донесување
-Заклучок за објавување
Програма за измена на
Програма за јавно осветлување на
општина Чашка за 2019 година
-Заклучок за донесување
-Заклучок за објавување
Одлука за извршување
вклопување на КП 200/3 КО Долно
Врановци во идна урбанистичкопланска документација
-Заклучок за објавување

Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА
Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка
Уредник: Бојанка Мирова
Техничка изработка: Душица Јованова

