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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) и член 33 став 1 точка 3 од 
Статутот на општина Чашка (Службен 
гласник на општина Чашка бр. 8/07), 

Градоначалникот на Општина 
Чашка, донесе:  

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Буџет на општина 
Чашка за 2019 година 

 
Се објавува Буџетот на општина 

Чашка за 2019 година, што Советот на 
општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 24.12.2018 година.  
 
Бр.09-2004/1  
25.12.2018 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 24.12.2018г,донесе 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на Буџет на општина 

Чашка за 2019 година 
 
     1. Советот на општина Чашка го усвои 
Буџетот 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.08-1976/25  
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                   
Халит Фератов 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) и член 33 став 1 точка 3 од 
Статутот на општина Чашка (Службен 
гласник на општина Чашка бр. 8/07), 

Градоначалникот на општина 
Чашка, донесе 
  

З А К Л У Ч О К 
за објавување на на Одлука за 

извршување на Буџетот на општина 
Чашка за 2019 година 

 
           Се објавува Одлука за извршување 
на Буџетот на општина Чашка за 2019 
година, што Советот на општина Чашка ја 
усвои на седницата на 24.12.2018 година.  
 
Бр.09-2004/2  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
 

Врз основа на член 36, став 1, 
точка 2 од Законот за локална самоуправа 
(“Службен весник на Р.М.” бр.5/2002), член 
23 став 8 од Законот за финансирање на 
единиците на локалната самоуправа 

(“Службен весник на Р.М.” бр.61/04, 
бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11  и 
192/15) и член 24,став 3  од Статутот на 
Општината Чашка (“Службен гласник на 
Општината Чашка  2/2006),  

Советот на Општината Чашка на 
седницата одржана на 24.12.2018 година, 
донесе 

 
О Д Л У К А 

за извршување на Буџетот на Општина  
Чашка за 2019 година 

 
Член 1 

          Буџетот на Општината Чашка за 2019 
година (во понатамошниот текст Буџетот), 
се извршува според одредбите на оваа 
Одлука. 
 

Член 2 
         Буџетот на Општината се состои 
од:.Основен буџет, Буџет на 
самофинасирачки активности, Буџет на 
дотации, Буџет на кредити и Буџет на 
донации. 
 

Член 3 
        Корисниците на средствата на 
Буџетот се должни утврдените средства во 
Буџетот да ги користат наменски, 
рационално и економично. 
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Член 4 
         Расходите утврдени со буџетот се 
максимални износи над кои буџетските 
корисници не можат да преземаат обврски.  
За да се преземат нови обврски до Советот 
на општината мора да се предложи нов 
извор на средства или да се предложи 
намалување на другите расходи во 
сразмерен износ. 
 

Член 5 
       Градоначалникот на општината ја 
следи реализацијата на планот на 
приходите и другите приливи на основниот 
буџет на општината. 
         Градоначалникот на општината во 
случај кога очекуваните приходи и други 
приливи на основните буџети се 
реализираат на повисоко ниво од планот 
може да изврши дополнителни отплати на 
главнина и камата на долг. 
        Доколку во текот на извршувањето на 
буџетот градоначалникот на општината 
оцени дека се неопходни позначајни 
прераспределби на одобрените средства со 
Буџетот или  реализацијата на приходите и 
другите приливи значително отстапува од 
планот, предлага на Советот на општината 
изменување и дополнување на Буџетот. 
               

Член 6 
      Пренамената во рамките на 
одобрените Буџети на буџетските 
корисници ја одобрува Советот на 
општината.  
      Во рамките на расходите утврдени во 
Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот 
може да врши прераспределба меѓу 
расходните ставки, програми и потпрограми 
по претходно одобрување од Советот на 
општината. 
       Одобрените средства со буџет на ниво 
на ставка во рамки на потпрограма и буџет, 
не може да бидат намалени повеќе од 20% 
со Одлука за прераспределба во тековната 
фискална година. 

        Одобрените средства за плати и 
надоместоци во рамки на буџет не можат да 
се зголемат со прераспределба повеќе од 
10%. 

 
Член 7 

         Буџетските корисници, во услови кога 
во буџетот на самофинансирачки 
активности; буџетот на дотации, буџетот на 
донации и/или буџет на заеми планираните 
приходи и други приливи не се реализираат, 
односно се реализираат над планираниот 
износ, доставуваат барање за 
намалување/зголемување на планот на 
приходите и другите приливи и планот на 
одобрените средства во овие буџети, кои 
Градоначалникот ги доставува до Советот 
на општината на одобрување. 
 

Член 8 
        Буџетските корисници по усвојувањето 
на буџетот изготвуваат годишен финансиски 
план по квартали за користење на 
одобрените средства. Користењето на 
средствата во даден квартал буџетскиот 
корисник го извршува врз основа на 
финансискиот план по месеци. 
 

Член 9 
       Исплатата на платите на вработените 
ќе се извршува во рамките на обезбедените 
средства во Буџетот, согласно законските 
прописи.  
 - коефициент за утврдување на плата на 
избраните и именуваните лица - 
Градоначалник се определува според 
бројот на жителите во општината, а 
вредноста на коефициентот за плата се 
утврдува согласно законските прописи. 
Вредноста на коефициентот за платата на 
избрани и именувани лица во Републиката, 
изнесува 26.755,00 денари.  
 - за вработените кои имаат статус на 
државни службеници вредноста на бодот за 
утврдување на бруто платите се утврдува 
со Одлука за утврдување на вредност на  
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бодот за платите на државните службеници 
која ја донесува Советот. 
         - за вработени кои немаат статус на 
државни службеници вредноста на бодот за 
утврдување на бруто плата изнесува  14.28 
денари. 
 

Член 10 
           Исплатата на платите и 
надоместоците на вработените во 
локалните јавни установи, кои се 
финасираат со блок дотации се спроведува 
на следниот начини:  
 - средствата се планираат на наменската 
сметка (930), а се извршуваат преку 
сметката- дотации на локални јавни 
установи (903), 
 - локалните јавни установи финасирани со 
блок дотации од општинскиот буџет се 
должни во рок од два дена пред исплатата 
на платите на вработените до Општината 
да достават барање за одобрување на 
средства за плати кон кое ќе ги приложат 
следните обрасци: ПДД-МП иМП-1, копија 
од рекапитулација од пресметани бруто и 
нето плати, образец Ф-1 за бројот на 
вработените по име и презиме, бруто и нето 
плати за месецот за кој се однесува 
платата. 
- во случај на нови вработувања во 
локалните јавни установи кои се 
финасираат од општинскиот буџет истите се 
должни да достават известување за 
обезбедени финансиски средства и да 
приложат образец М-1, а за новите 
вработувања кои се финансираат од блок 
дотацијата  се доставува известување за 
обезбедени финансиски средства од 
надлежното Министерство и Министерство 
за финансии и се приложува образец М-1. 
 

Член 11 
         Исплатата на платите и 
надоместоците на вработените во 
локалните јавни установи кои се 

финасираат од општинскиот Буџет ја 
контролира и одобрува Министерството за 
финасии. 
         Градоначалникот на општината 
одделните пресметки на локалните јавни 
установи ги доставува до ресорното 
Министерство од кое се трансферира блок 
дотација. 
            Ресорните Министерства 
доставените пресметки за исплата на бруто 
плати и надоместоци ги доставуваат до 
Министерство за финансии за контрола и 
евиденција.   

 
Член 12 

            На членовите на Совет на Општина 
Чашка им припаѓа месечен надоместок за 
присуство на седницата на Советот и 
надоместок за патните и дневните трошоци. 
             Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на Советот на Општината 
Чашка се утврдува во процентуален износ и 
изнесува 40% од просечната месечна нето 
плата во Републиката исплатена за 
претходната година. 
            На претседателот на Совет на 
Општината Чашка за раководењето и 
организирањето на работата на Советот, 
надоместокот од став 2 на овој член се 
зголемува за 30%. 
            Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на Советот се исплатува за 
присуство на сите седници на Советот во 
тековниот месец. 
            Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на Советот се намалува за 
30% за секое отсуство од седниците на 
Советот. 
             Месечниот надоместок за присуство 
на седниците на Советот не се исплатува 
доколку членот на Советот не присуствувал 
на ниту една седница на Советот во 
тековниот месец. 
            Месечниот надоместок  за присуство 
на седницата на Советот не се исплатува 
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доколку Советот во тековниот месец не 
одржал седница.        
            На членовите на Советот на 
Општината Чашка им се исплатуваат 
надоместоците за патни и дневни трошоци 
за службени патувања во земјата и 
странство според прописите кои се 
однесуваат на државните службеници 
вработени во општинската администрација.   

 
Член 13 

 Регресот за годишен одмор за 
вработените во општинската 
администрација изнесува 60% од 
просечна исплатена месечна нето плата 
по вработен. 
                                                                                          

Член 14 
          Надоместокот за дневница за 
службено патување во Републиката не се 
исплатува.  
Износот на дневници за службено 
патување во странство се исплатува и 
тоа:  
- 50% од утврдената дневница, ако се 
поднесе сметка за сместување, како и во 
случаи кога сместувањето не паѓа на 
товар на органот на управата, 
- 20% од утврдената дневница, ако 
издатоците за сместување и исхрана не 
паѓаат на товар на органот на 
управување. 
- 5% од утврдената дневница, ако 
издатоците за стручно оспособување и 
усовршување не паѓаат  на товар на 
органот на државната управа, а престојот 
е над 30 дена. 
 Пресметката на издатоците за 
службено патување во странство преку 
дневница се одредува и тоа:  
- една дневница - за секои 24 часа 
поминати на службено патување во 
странство и ако вкупното патување трае 
подолго од 12 часа и  
- половина дневница за време од 12 часа 
поминати на службено патување во 

странство, како и во случај кога остатокот 
од времето во континуитет е подолго од 8 
часа. 
 

Член 15 
           Во случај на боледување подолго 
од шест месеци и во случај на потешки 
последици од елементарни непогоди во 
смисла на Законот за заштита и 
спасување, и други случаи на 
вработениот во општината и локалната 
јавна установа му се исплатува помош во 
висина  од една последно исплатена 
просечна месечна плата во органот каде 
што е вработен. 
         Во случај на смрт на вработениот во 
општината и локалната јавна установа, 
на неговото семејство му припаѓа 
парична помош, во износ од две 
последни исплатени плати во органот 
каде што бил вработен работникот, но не 
повеќе од 30.000 денари.           

На вработениот во општината и 
локалната јавна установа во случај на 
смрт на член на потесно семејство 
(родител, брачен другар, деца родени во 
брак или вон брак, посиноците, 
посвоените деца и деца земени на 
издржување) доколку живеел во 
заедница, му припаѓа парична помош во 
висина на една последна исплатена 
просечна месечна плата во органот каде 
што бил вработен работникот, но не 
повеќе од 15.000 денари. 
        Живеењето во заедница подразбира 
вработениот и членот на потесното 
семејство да се со место на живеење на 
иста адреса што се докажува со документ 
за идентификација. 
        Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 
од овој член се исплатуваат по претходно 
доставено барање во тековната година. 
Сите исплати на предните надоместоци 
се вршат врз основа на претходно 
оформена и комплетирана документација 
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и донесено решение од страна на 
Градоначалникот на општината. 
        Средствата за овие намени се 
планираат во Буџетот на општината во 
програма Д0-Градоначалник подставка 
413110 тековни резерви (разновидни 
расходи). 
 

Член 16 
        Надоместокот за отпремнина за 
пензионирање на вработениот во 
Општината и локалната јавна установа се 
исплаќа врз основа на член 9 став 1 
алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата 
на платите и изнесува двократен износ 
од просечната исплатена месечна плата 
во Републиката за соодветниот месец во 
кој работникот заминува во пензија и се 
планира во Буџетот на општинатa.  
Средствата за вработениот во општината 
се планираат во програмата Е0 – 
Општинска администрација, односно за 
вработениот во локалната јавна установа 
во Програма Д0 – Градоначалник на 
ставка 464  Разни трансфери – 464940 – 
Трансфери при пензионирање. 
 

Член 17 
          Користењето на средствата од 
буџетот на општината за вршење на 
функциите се извршува со фактури во 
кои посебно се искажуваат расходите по 
поодделни ставки, со ситуација и други 
документи почитувајќи ги одредбите од 
Законот за јавните набавки. 
         Набавката на стоки и вршењето на 
услуги може да се врши и со 
сметкопотврди во случај кога за 
расходите не може да се издаде фактура 
и само во ограничени поединечни износи 
во  противвредност на 6.000,00 денари, 
при што задолжително мора да биде 
приложена фискална сметка, а расходите 
треба да бидат искажани по 
класификација на соодветниот расход. 
 

Член 18 
           За средствата утврдени во Буџетот 
на Општината во рамките на резервите 
(постојана и тековна буџетска резерва-во 
програма А0-Совет на општина.), 
одлучува Советот на општината, а ги 
извршува Градоначалникот.  
За средствата утврдени во Буџетот на на 
општината во рамките на резервите 
(тековна буџетска резерва) во програма 
Д0-Градоначалник, одлучува 
Градоначалникот на општината до износ 
од 50.000 денари. 
             За искористените средства 
Градоначалникот е должен да поднесе 
годишен извештај  за користењето на 
средствата од резервите. 
 

Член 19 
            За средствата распоредени во 
сите програми и потпрограми во Буџетот 
за 2019 година одлучува 
Градоначалникот на општина Чашка во 
рамки на утврдени износи во Буџетот, 
освен за трошење на средствата од 
подставките во програма Совет на 
општина А0 и тоа: 
- тековна резерва, трансфери до 
здруженија на граѓани и фондации и 
трансфери до невладини организации,  
- трансфери до спортски клубови и 
- други трансфери за кои одлучува 
Советот на општина Чашка . 
 

Член 20 
          Средствата утврдени во Буџетот и 
распоредени во поодделните програми и 
потпрограми ги извршува 
Градоначалникот на општината. 
 

Член 21 
             Буџетските корисници можат да 
вработуваат нови работници и да 
пополнуваат испразнети работни места 
само под услов, ако за тоа се обезбедени 
средства во Буџетот на општината. За 
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обезбедените средства Градоначалникот 
на општината дава писмено известување 
за обезбедените средства, по претходно 
дадено позитивно мислење од 
Министерство за информатичко 
општество и администрација на актите за 
систематизација. 
 

Член 22 
              Кога приходите што му припаѓаат 
на Буџетот се погрешно уплатени или се 
наплатени во износ поголем од 
утврдениот, погрешно или повеќе 
наплатениот износ се враќа првенствено 
на товар на видот на приходите на кои се  
 
 
уплатени, а доколку такви приходи нема,  
тогаш на товар на другите приходи на 
Буџетот. 
        Повратот на погрешно, или на 
повеќе уплатени, односно наплатени 
приходи се врши со решение на 
Градоначалникот, освен во случаите каде 
надлежноста им припаѓа на други органи. 
 

Член 23 
         Буџетот на Општина Чашка се 
извршува од 01.01.2019  до 31.12.2019 
година. 
 

Член 24 
      Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во “Службен 
гласник на Општина Чашка”, а ќе се 
применува од 01 Јануари  2019   година. 
 
Бр.08-1976/4 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
             

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 
(Службен гласник на општина Чашка бр. 
8/07), 

       Градоначалникот на општина Чашка, 
донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за 
утврдување на Бодот за платите на 

административните службеници за 2019 
година 

 
  Се објавува Одлука за утврдување на 

Бодот за платите на административните 
службеници за 2018 година,што Советот на 
општина Чашка ја усвои на седницата 
одржана на 24.12.2018 година.  

 
Бр.09-2004/3  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
 

Врз основа на член 88 став (2) од 
Законот за административни службеници 
(„Службен весник на Република Македонија“ 
бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15  и  5/16),  

Советот на општина  Чашка на 
седницата одржана на 24.12. 2018 година, 
донесе 
 

ОДЛУКА 
за утврдување на вредност на бодот за 

платите 
на административните службеници за 

2019 година 
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Член 1 
          Вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2019 година 
изнесува 76,80 денари. 
 

Член 2 
          Оваа одлука влегува во сила со денот 
на објавувањето во „Службен гласник на 
општина  Чашка“, а ќе се применува со 
исплата на платата за јануари 2019 година. 
 

Бр.08-1976/5 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
 
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 (Службен гласник на општина Чашка 
бр. 8/07), 

Градоначалникот на општина 
Чашка, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука за 
определување на критериуми за 

уврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште на територијата на 

општина Чашка 
 
           Се објавува Одлука за определување 
на критериуми за уврдување на пазарната 
вредност на земјоделско земјиште на 
територијата на општина Чашка,што 
Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 24.12.2018 година.  
 

Бр.09-2004/4  
25.12.2018 година 

 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                                         

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
 
Врз основа член 36, став 1, точка 

15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 05/02), член 5 став 1 
точка точка 3 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на РМ“ 
бр.61/04.....192/15),член 24, став 4. од 
Статутот на Општина Чашка ,а согласно 
член 13 од Методологијата за процена на  
 
пазарната вредност на недвижен имот на 
Министерството за транспорт и врски на 
Република Македонија („Сл.Весник на РМ“ 
бр.54/12,17/13, 21/13 и 142/14)  

Советот на Општина Чашка на 
седница одржана на ден 24.12.2018 
година, донесе 
 

ОДЛУКА 
за определување критериуми за 

утврдување на пазарната вредност 
на земјоделско земјиште на територијата 

на Општина Чашка 
 

Член 1 
           Пазарната вредност на 
земјоделското земјиште, шумите, ливадите 
и пасиштата се утврдува според просечната 
цена на извршените купопродажби во 
годината која и претходи на годината за која 
се врши утврдување  на данокот на имот 
(односно за  2018 година) на подрачјето на 
општината, согласно Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност на 
недвижниот имот, донесена од Владата на 
Република Македонија. 
 

Член 2 
         При утврдувањето на пазарната 
вредност на земјоделското земјиште, 
шумите, ливадите и пасиштата се зема во 
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предвид култура и класа, стрмнина, 
длабочина, ерозија, можности за иригација 
и користење на машинерија, апсорпција на 
вода и сл. 
 

Член 3 
     Катастарските  општини во 
рамките на подрачјето на Општина Чашка 
се поделени во групи  според  местото  каде 
земјоделското  земјиште, шумите, ливадите 
и пасиштата  се  наоѓаат.    
Според  тоа пазарната вредност на 
земјоделско земјиште за метар квадратен  
изнесува:  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Член 4 
 Во Катастарските општини: 
Чашка, Еловец, Лисиче, Мартолци, 
Оморани, Теово, Извор, Богомила кои се 
наоѓаат на територијата на Општина 
Чашка, земјоделското земјиште ,шумите, 
ливадите и пасиштата во овие места кое 
се наоѓаат на 100 метри од левата и 
десната страна на (локалниот, 
регионалниот кој поминува кај некое од 
тие места) пазарната вредност на 
земјоделското земјиште изнесува: 
 200,00 ден. за м2 за земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште од  И 
бонитетна класа;   
 190,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од ИИ 
бонитетна класа; 
 180,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од 
ИИИ бонитетна класа;  
 170,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од ИВ 
бонитетна класа;  
 160,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од В 
бонитетна класа;  
 140,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од ВИ 
бонитетна класа;  
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 120,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од 
ВИИ бонитетна класа; 
 100,00 ден. за м2 земјоделско 
земјиште, шума, ливада, пасиште  од 
ВИИИ бонитетна класа.  
 Пазарната вредност  за неплодно 
земјиште  се  утврдува  по  вредноста 
утврдена за земјоделско земјиште, шума, 
ливада, пасиште  од  ВИИИ  класа. 
               

Член 5 
 Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за  
определување  критериуми за 
утврдување на пазарна вредност на 
земјоделско земјиштена територијата на 
Општина Чашка (08-1811/7 од 
27.12.2016година). 
 

Член 6 
             Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Чашка “. 
 
Бр.08-1976/6 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
 
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 (Службен 
гласник на општина Чашка бр. 8/07), 

Градоначалникот на општина 
Чашка, донесе:  

 
 
 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За објавување на Одлука за 

определување на зони и подзони на 
територијата на општина Чашка со 

примена на Методологијата за 
уврдување на  пазарната вредност на 

недвижен имот 
 

Се објавува Одлука за 
определување на зони и подзони на 
територијата на општина Чашка со 
примена на Методологијата за уврдување 
на пазарната вредност на недвижен имот, 
што Советот на општина Чашка ја усвои 
на седницата одржана на 24.12.2018 
година.  
 
Бр.09-2004/5  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
 

Врз основа член 36, став 1, точка 
15 од Законот за локалната самоуправа 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 05/02), член 5 став 1 
точка точка 3 од Законот за даноците на 
имот („Службен весник на РМ“ 
бр.61/04.....192/15)член 24, став 4. од 
Статутот на Општина Чашка, а согласно 
член 13 од Методологијата за процена на 
пазарната вредност на недвижен имот на 
Министерството за транспорт и врски на 
Република Македонија („Сл.Весник на РМ“ 
бр.54/12,17/13, 21/13 и 142/14)  

Советот на Општина Чашка на 
седница одржана на ден 24.12.2018 година, 
донесе 

ОДЛУКА 
за определување зони и подзони на 

територијата на Општина Чашка 
со примена на Методологијата за 

утврдување на пазарната вредност 
на недвижен имот 
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Член 1 

Согласно  Методологијата за 
процена на пазарната вредност на 
недвижен имот на Министерството за 
транспорт и врски на Република Македонија 
(„Сл.Весник на РМ“ бр.54/12,17/13, 21/13 и 
142/14), е извршено зонирање на 
територијата на Република Македонија на 
осумнаесет зони и подзони. Според 
макролокацијата на објектите и градежното 
земјиште на територијата на Општина 
Чашка се определува следната зона: 
        А) осумнаесетта зона и со соодветни  
подзони кои одговараат на  генералното  
 
зонирање на територијата на Република 
Македонија. 
        Б) Пазарната вредност на градежното 
земјиште на територија на општина Чашка 
се утврдува согласно пресметковниот бод 
од осумнаесетта зона и со соодветни  
подзони кои одговараат на  генералното 
зонирање на територијата на Република 
Македонија( 5 пресметковни поени) 

 
Член 2 

Со донесувањето на оваа Одлука 
престанува да важи Одлуката за 
определување зони и подзони на 
територијата на Општина Чашка 
со примена на Методологијата за 
утврдување на пазарната вредност  
на недвижен имот  бр. 08-1811/8    од 
27.12.2016 година 

Член 3 
             Оваа Одлука влегува во сила сила 
со денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Чашка “. 

 
Бр.08-1976/7 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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  

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на заклучок за 
донесување на Програма за 

активностите на општина Чашка  во 
областа на образованието за 2019 година 
 

 
Се објавува, ЗАКЛУЧОК за 

донесување на Програма за активностите 
на општина Чашка  во областа на 
образованието за 2019 година,што Советот 
на општина Чашка го донесе на седницата 
на 24.12.2018 година.    
  

Бр.09-2004/6  
25.12.2018 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 24.12.2018 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

За усвојување на Програма за 
активностите на општина Чашка  во 

областа на образованието за 2019 година 
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          1. Советот на општина Чашка ја 
усвои Програмата за активностите на 
општина Чашка  во областа на 
образованието за 2019 година. 
 
          2. Овој  Заклучок  влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
Сл.гласник на општина Чашка. 
 

Бр.08-1976/20 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

6 од Законот за локална самоуправа (Сл. 
Весник на РМ бр.05/02) и член 24 став 1 
точка 15 од статутот на Општина Чашка (Сл. 
Весник на РМ бр.8/07), Советот на општина 
Чашка на седницата одржана на 24.12.2018 
година донесе 
 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Чашка во 

областа на Образованието за 2019 
година 

 
 

I. ЦЕЛИ  
Основни цели на оваа Програма се:  
- Обезбедување активен однос на Советот 
на Општина Чашка  кон  задоволување на 
потребите од областа на образованието;  
- Изнаоѓање форми за ефикасно и 
економично одвивање на образовниот 
процес;  
- Планирање на развојот на образованието, 
- Подобрување на условите за обавување 
на образовниот процес;  
- Создавање услови за развој на 
образованието.  
 
 

 

II. АКТИВНОСТИ  
Активностите на Општина Чашка во областа 
на образованието во 2019 година ќе бидат 
насочени кон поттикнување, поддржување и 
помагање за остварување на целите на 
оваа програма.  

 
III. ФИНАНСИРАЊЕ  
Активностите од областа на образованието 
утврдени со оваа програма ќе се 
финансираат од средства на 
Министерството за образование и наука,  од 
сопствени приходи на училиштата, од 
донации и од Буџетот на Општина Чашка за 
2019 година.  
При реализирање на Програмата, Советот 
на Општина Чашка ќе ги поддржи 
институциите и здруженијата на граѓани кои 
ќе реализираат проекти од областа на 
образованието и детската заштита 
финансирани од други инвеститори – 
заинтересирани партнери, фондации, 
бизнис секторот од земјата и од странство.  
Средствата од блок дотацијата се 
распределуваат според износот и 
динамиката на трансферот на средствата 
од Министерството за образование и наука,  
за плати и надоместоци за вработените во 
образованието, за превоз на ученици, 
нафта за греење, дрва, струја, водовод и 
канализација, училишни материјали и 
тековно одржување. 
Според основен критериум со кои што се 
распределуваат средствата за блок дотации 
се бројот на децата запишани во 
училиштата со донесени  уредби и решенија 
на централно и локално ниво. 
 
IV.ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ  
Други форми на активности со кои ќе се 
помага образованието се:  
- обезбедување стручна, техничка и друг 
вид поддршка со кадри и опрема со која 
располага општината;  



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

-Градоначалникот на Општина Чашка се 
грижи и го обезбедува спроведувањето на 
оваа програма.  
Секторот за јавни дејности,Одделението за 
образование заедно со посебни  комисии 
(комисија за греење –нафта и дрва и 
комисија за следење на превозот на 
ученици, комисија за реализирање на 
интервенции при одржувањето на 
училишните објекти и др, го следи 
спроведувањето на оваа програма, 
покренува иницијативи и поднесува 
предлози во врска со остварувањето на 
програмираните цели и активности. 
 
V. Завршни одредби 
Оваа програма влегува во сила веднаш и се 
објавува  во “Службен гласник на Општина 
Чашка. 

 
Бр.08-1976/9 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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  

З А К Л У Ч О К 
за објавување на заклучок за 

неусвојување на измени и дополнување 
на Програма за активностите на општина 

Чашка  во областа на спортот и 
здруженија на граѓани за 2019 година 

 
Се објавува, ЗАКЛУЧОК за 

неусвојување на измени и дополнување на 
Програма за активностите на општина 
Чашка  во областа на спортот и здруженија 
на граѓани за 2019 година.    
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Бр.09-2004/16  
25.12.2018 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 24.12.2018 година, донесе 

 
З А К Л У Ч О К 

за неусвојување на измени и 
дополнување на Програма за 

активностите на општина Чашка  во 
областа на спортот и здруженија на 

граѓани за 2019 година 
 
         
        1. Советот на општина Чашка не ги 
усвои измените и дополнувањата на 
Програма за активностите на општина 
Чашка  во областа на спортот и здруженија 
на граѓани за 2019 година 
 
        2. Овој  Заклучок  влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
Сл.гласник на општина Чашка. 

 
Бр.08-1976/19 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
 

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 (Службен гласник на општина Чашка 
бр. 8/07), 

Градоначалникот на Општина 
Чашка, донесе:  

 
З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлука 
За донесување-усвојување на План за 

заштита и спасување од природни 
непогоди и други несреќи за подрачјето 

на Општина Чашка 
 
          1. Се објавува Одлука за 
донесување-усвојување на План за заштита 
и спасување од природни непогоди и други 
несреќи за подрачјето на Општина Чашка 
на 24.12.2018 година 
 

Бр.09-2004/17  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                     

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
Врз основа на член 13 став 1 од 

Законот за заштита и спасување (“Сл. 
весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 
83/18), а на предлог од Градоначалникот на 
Општината Чашка, согласно член 35 точка 1 
од Законот за заштита и спасување (“Сл. 
весник на РМ“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 
124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 
83/18), како и врз основа член 22 став 1 
точка 10, член 36 став 1 точка 15 од Законот 
за локална самоуправа (“Сл. весник  на РМ“ 
бр.5/02) и член 24 став 1 точка 15 од 
Статутот на Општина Чашка (Сл. гласник на 
општина Чашка бр.8/07), 

 Советот на Општината Чашка, на 
својата седница одржана на ден 24.12.2018 
година ја донесе следната: 
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О Д Л У К А 
За донесување-усвојување  на План за 

заштита и спасување  од природни 
непогоди и други несреќи за подрачјето 

на Општината Чашка 
 
          1.  Се донесува-усвојува План за 
заштита и спасување од природни непогоди 
и други несреќи за подрачјето на 
Општината Чашка. 
          2. Сите измени и дополнувања кои 
евентуално би било неопходно да се 
направат во Планот  за заштита и 
спасување од природни непогоди и други 
несреќи, ќе ги изготвува Штабот за заштита 
и спасување, како и   ракувачот со Планот 
за заштита и спасување, а во соработка со 
Подрачното одделение за заштита и 
спасување Велес.  

    3.  Измените во Планот за заштита и 
спасување, се вршат во согласност со 
членот 4 став 3 од Уредбата за начинот на 
ракување и употребата на Планот за 
заштита и спасување од природни 
непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии 
и други несреќи на Република Македонија и 
за содржината, ракувањето и употребата на 
плановите за заштита и спасување на 
единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпријатија, 
установи и служби (“Службен весник на РМ“ 
бр. 76/2006). 
       4.  Оваа Одлука влегува во сила од 
денот на нејзино донесување. 
 

Бр.08-1976/21 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

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 (Службен 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 усвојување на измена и дополнување 

на Процената на загрозеност од 
природни непогоди и други несреќи за 

подрачјето на општина Чашка 
 
 
          1.  Се објавува Заклучок за 
усвојување на измена и дополнување на  
Процената на загрозеност од природни 
непогоди и други несреќи за подрачјето на 
општина Чашка на седницата одржана на 
24.12.2018 година 
 

Бр.09-2004/18  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                  

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
Врз основа на член 11 став 3 од 

Законот за заштита и спасување (“Сл.весник 
на РМ“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 
93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), 
Методологијата за начинот и содржината на 
проценување на опасностите и 
планирањето на заштитата и спасувањето 
(“Службен весник на Р.М“ бр. 76/2006), член 
4 став 3 од Уредбата за начинот на 
ракување и употребата на Планот за 
заштита и спасување од природни 
непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии 
и други несреќи на Република Македонија и 
за содржината, ракувањето и употребата на 
плановите за заштита и спасување на 
единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпријатија, 
установи и служби (“Сл. весник на РМ“ бр. 
76/2006), член 22 став 1 точка 10 од Законот 
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за локална самоуправа (“Сл. весник на РМ“ 
бр .5/02), член 36, став 1 точка 15 (“Службен 
весник на РМ“ бр .5/02), член 24, став 1 
точка 15 од Статутот на општина Чашка (Сл. 
Гласник на општина Чашка бр.8/07), 

Советот на општината Чашка, на 
седницата одржана на ден 24.12.2018 
година, го донесе следниов 
 

З А К Л У Ч О К 
За усвојување на измена и дополнување 

на Процената на загрозеност од 
природни непогоди и други несреќи за 

подрачјето на општина Чашка 
 
        1.  Со овој заклучок Советот на 
општина Чашка ги усвои измените и 
дополнувањата на Процената на 
загрозеност од природни непогоди и други 
несреќи за подрачјето на општината Чашка, 
која претходно беше донесена од Советот 
на Општина со Заклучок број 07-1617/10 од 
15.11.2010 година. 
 
        2. Измената и дополнувањата на 
Процената на загрозеност од природни 
непогоди и други несреќи за подрачјето на 
општина Чашка, се врши заради 
дополнувања на силите за заштита и 
спасување, дополнителни појави за 
загрозености кои се евидентирани во 
Општината, како и потребата од преземање 
на дополнителни мерки за заштита и 
спасување (поплави, пожари и др.). 
 
       3. Врз основа на изменетата и 
дополнета Процена на загрозеност од 
природни непогоди и други несреќи за 
подрачјето на општина Чашка, да се изготви 
Планот за заштита и спасување од 
природни непогоди и други несреќи за 
територијата на Општината, а истиот, 
заради добивање на Мислење, да се 
достави до Подрачното одделение за 
заштита и спасување Велес. 
 

       4. Заклучокот влегува во сила од 
денот на неговото донесување на Советот 
на Општината. 
 

Бр.08-1976/22 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                   

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
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 (Службен 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 прифање 

на барање на член на Советот 
 
Се објавува Заклучок за прифаќање на 

Барање на член на Советот, што Советот на 
општина Чашка го усвои на седницата 
одржана на 24.12.2018 година.  
 

Бр.09-2004/21  
25.12.2018 година 

                                                                         
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 

 
 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
1 од Законот за локална самоуправа *Сл 
весник на РМ бр.05/02), член 23 од Статутот 
на општина Чашка (Сл гласник на општина 
Чашка бр.8/07) и Барање од Фемих 
Бејлуров, член на Советот на општина 
Чашка со бр 08-1989/1 од 24.12.2018 година, 
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    Советот на општина Чашка на 
седницата одржана на 24.12.2018 година, 
донесе  
 

ЗАКЛУЧОК 
за прифаќање на барање 

 
1. Советот на општина Чашка го 

прифати барањето од Фемих Бејлуров, член 
на Советот на општина Чашка (барање со  
 
бр. 08-1989/1 од 24.12.2018 година) и истото 
го одобри. 
          2. Советот на општина Чашка одобри 
членот на Советот, Фемих Бејлуров, 
подолго време да отсусутвува од седниците 
на Советот на општина Чашка и Комисиите 
чии член и претседател е, од оправдани 
причини наведени во барањето. 
          3. Лицето Фемих Бејлуров останува 
член на Советот на општина Чашка. 
          4. Заклучокот влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување. 
 

Бр.08-1976/26 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
 

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, (Службен 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 прифаќање 
на информација за движење на акутните 

заразни заболувања на подрачјето на 

ЈЗУ центар за јавно здравје за месец 
ноември 2018 година 

 
              1. Се објавува Заклучок за 
прифаќање на информација за движење на 
акутните заразни заболувања на подрачјето 
на ЈЗУ центар за јавно здравје – Велес за 
месец ноември 2018 година, што Советот на 
општина Чашка го усвои на седницата на 
24.12.2018 година.  
 

Бр.09-2004/19  
25.12.2018 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 (Службен гласник на општина Чашка 
бр.8/07),  

Советот на општина Чашка на 
седницата одржана на 24.12.2018 година 
донесе:  
 

З А К Л У Ч О К 
за прифаќање на информација за 

движење на акутните заразни 
заболувања на подрачјето на ЈЗУ центар 

за јавно здравје ЈЗУ центар за јавно 
здравје –Велес за месец ноември 2018 

година 
 
         1. Со овој Заклучок Советот на опшина 
Чашка ја разгледа и прифати 
информацијата за движење на акутните 
заразни заболувања на подрачјето на ЈЗУ 
центар за јавно здравје –Велес за месец 
ноември 2018 година  
        2. Овој Заклучок влегува во сила 
наредниот ден од денот на објавување во 
Службен гласник на општина Чашка. 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

 
Бр.08-1976/23 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 

 
З А К Л У Ч О К 

За објавување Одлука за изв ршување 
вклопување на КП 2841 КО Бистрица во 

идна урбанистичко – планска 
документација 

 
          Се објавува, Одлука за извршување 
вклопување на КП 2841 КО Бистрица во 
идна урбанистичко-планска документација, 
што Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/7  
25.12.2018 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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 

 
ОДЛУКА 

за извршување вклопување на КП 2841 
КО Бистрица 

во идна урбанистичко-планска 
документација 

 
Член 1 

         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 2841 КО 
Бистрица по барање поднесено од страна 
на Иле Јанковски од Скопје. 
 

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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/10 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 

 
 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

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 Одлука за извршување 
вклопување на КП 931 КО Бањица во 

идна урбанистичко – планска 
документација 

 
Се објавува, Одлука за 

извршување вклопување на КП 931 КО 
Бањица во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/8  
25.12.2018 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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 

 
 

 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 931 КО 

Бањица 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 931 КО 
Бањица по барање поднесено од страна на 
Мехмед Џаферов од Долно Јаболчиште. 
 

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 објавувањето во „Службен 
гласник на општина Чашка“. 

Бр.08-1976/11 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 
 
 
 
 

 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

З А К Л У Ч О К 
За објавување Одлука за извршување 

вклопување на КП 3152 КО Владиловци 
во идна урбанистичко – планска 

документација 
 
Се објавува, Одлука за 

извршување вклопување на КП 3152 КО 
Владиловци во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/9  
25.12.2018 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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 3152 

КО Владиловци 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 
 

 

Член 1 
          Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 3152 КО 
Владиловци по барање поднесено од 
страна на Димитар Ушев 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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/12 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 

 
З А К Л У Ч О К 

За објавување Одлука за изв ршување 
вклопување на КП 372/7 КО Чашка во 

идна урбанистичко – планска 
документација 

 
 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

Се објавува, Одлука за 
извршување вклопување на КП 372/7 КО 
Чашка во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/10  
25.12.2018 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  24.12.2108 година ја 
донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 372/7 

КО Чашка 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

Член 1 
         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 372/7 КО 
Чашка по барање поднесено од страна на 
Мара Јовановска 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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 

 
Бр.08-1976/13 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 
 

З А К Л У Ч О К 
За објавување Одлука за изв ршување 
вклопување на КП 461 КО Мартолци во 

идна урбанистичко – планска 
документација 

 
Се објавува, Одлука за 

извршување вклопување на КП 461 КО 
Мартолци во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/11  
25.12.2018 година 

                                                                       
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Градоначалник                                                                            
Горан Стојановски с.р 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

 
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  24.12.2018 ја донесе 
следната 
 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 461 КО 

Мартолци 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

Член 1 
          Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 461 КО 
Мартолци по барање поднесено од страна 
на Љубица Костовска од Мартолци. 
 

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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/14 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                     
Халит Фератов 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 
 

З А К Л У Ч О К 
За објавување Одлука за изв ршување 

вклопување на КП 3626 и КП 3776 КО 
Бистрица во идна урбанистичко – 

планска документација 
 

Се објавува, Одлука за 
извршување вклопување на КП 3626 КО 
Бистрица во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 
Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/12  
25.12.2018 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 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
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Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 3626 и 

КП 3776 КО Бистрица 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

Член 1 
         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 3626 и КП 
3776 КО Бистрица по барање поднесено од 
страна на Радослав Велковски 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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/15 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 

 
З А К Л У Ч О К 

За објавување Одлука за изв ршување 
вклопување на КП 191/1 и КП 191/2 КО 

Долно Врановци во идна урбанистичко – 
планска документација 

 
Се објавува, Одлука за 

извршување вклопување на КП 191/1 и КП 
191/2 КО Долно Врановци во идна 
урбанистичко-планска документација, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/13  
25.12.2018 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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 
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ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 191/1 м 

и КП 191/2 КО Долно Врановци 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

Член 1 
         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 191/1 и КП 
191/2 КО Долно Врановци по барање 
поднесено од страна на Љупчо Цветковски  
и Катарина Урсула од Скопје. 
 

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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/16 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 

 

З А К Л У Ч О К 
За објавување Одлука за изв ршување 

вклопување на КП 894/1 КО Согле во 
идна урбанистичко – планска 

документација 
 
         Се објавува, Одлука за извршување 
вклопување на КП 894/1 КО Согле во идна 
урбанистичко-планска документација, што 
Советот на општина Чашка ја усвои на 
седницата одржана на 24.12.2018 година. 

 
Бр.09-2004/14  
25.12.2018 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  24.12.2018 година ја 
донесе следната 
 

ОДЛУКА 
за извршување вклопување на КП 894/1 

КО Согле 
во идна урбанистичко-планска 

документација 
 

Член 1 
         Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
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Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

опфат ќе биде вклопена и КП 894/1 КО 
Согле по барање поднесено од страна на 
Шаќировски Мемсуд од Согле. 
 

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 објавувањето во „Службен 
гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/17 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов 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 
 
 

З А К Л У Ч О К 
За објавување Одлука за изв ршување 

вклопување на КП 4214 КО Теово во идна 
урбанистичко – планска документација 

 
Се објавува, Одлука за 

извршување вклопување на КП 4214 КО 
Теово во идна урбанистичко-планска 
документација, што Советот на општина 

Чашка ја усвои на седницата одржана на 
24.12.2018 година. 
 

Бр.09-2004/15  
25.12.2018 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  24.12.2018 ја донесе 
следната 

 
ОДЛУКА 

за извршување вклопување на КП 4214 
КО Теово 

во идна урбанистичко-планска 
документација 

 
Член 1 

          Советот на општина Чашка утврдува 
потреба за донесување урбанистичко-
планска документација во чијшто плански 
опфат ќе биде вклопена и КП 4214 КО 
Теово по барање поднесено од страна на 
Ивана Николовска од Скопје. 
 

Член 2 
           Намената да биде усогласена со 
постојната класа на намени А-домување. 
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Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

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 објавувањето во 
„Службен гласник на општина Чашка“ 
 

Бр.08-1976/18 
24.12.2018 година 

 
ОПШТИНА ЧАШКА                                                                             

Претседател на Советот                                                                                         
Халит Фератов с.р 
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Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

С О Д Р Ж И Н А 
 
 

1. Буџет на општина Чашка за 2019 
година 
-  Заклучок за усвојување 
-  Заклучок за објавување 
 

2. Одлука за извршување на Буџетот 
на општина Чашка за 2019 година 
-  Заклучок за објавување 
 

3.   Одлука за одредување вредноста 
на бодот за плати на 
административни службеници 
-  Заклучок за објавување 
 

4. Одлука за определување 
критериуми за утврдување на 
пазарна вредност на земјоделско 
земјиште на територијата на 
општина Чашка 
-  Заклучок за објавување 
 

5. Одлука за определување зони и 
подзони на територијата на 
општина Чашка со примена на 
Методологијата за утврдување на 
пазарната вредност на недвижен 
имот 
-  Заклучок за објавување 
 

6. Програма за активностите на 
општина Чашка во областа на 
образованието за 2019 година 
-  Заклучок за донесување 
-  Заклучок за објавување 
 

7. Програма за измена и 
дополнување на Програма за 
активностите на општина Чашка 
во областа на спортот и 
здруженија на граѓани за 2019 
година  
-  Заклучок за неусвојување 
-  Заклучок за објавување 

 
 
8. План за заштита и спасување од 

природни непогоди и други 
несреќи за подрачјето на општина 
Чашка 
-  Заклучок за објавување 
 

9. Процена на загрозеност од 
природни непогоди и други 
несреќи на подрачјето на општина 
Чашка – измена и дополнување  
-  Заклучок за усвојување 
-  Заклучок за објавување 
 

10.Барање на член на Советот на 
општина Чашка 
-  Заклучок за прифаќање 
-  Заклучок за објавување 
 

11. Информација за движењето на 
акутните заразни заболувања на 
подрачјето на ЈЗУ Центар за јавно 
здравје – Велес за месец ноември 
2018 година 
-  Заклучок за прифаќање 
-  Заклучок за објавување 
 

12. Одлука за извршување 
вклопување на КП 2841 КО 
Бистрица во идна урбанистичко-
планска документација 

-  Заклучок за објавување 
 

13. Одлука за извршување 
вклопување на КП 931 КО 
Бањица во идна урбанистичко-
планска документација 
-  Заклучок за објавување 
 

14. Одлука за извршување 
вклопување на КП 3152 КО 
Владиловци во идна 
урбанистичко-планска 
документација 
-  Заклучок за објавување 



                       

                                      СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
                НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
На Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 38 
Година XXIII 

              25.12.2018 
БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК 

 

 
Издавач: ОПШТИНА ЧАШКА 

Ул.,,Илинденска,, бр.8 1413 Населба Чашка 
 

Уредник и техничка изработка: Душица Јованова 
 

 

 
15. Одлука за извршување 

вклопување на КП 372/7 КО 
Чашка во идна урбанистичко-
планска документација 
-  Заклучок за објавување 
 

16. Одлука за извршување 
вклопување на КП 461 КО 
Мартолци во идна урбанистичко-
планска документација 
-  Заклучок за објавување 
 

17. Одлука за извршување 
вклопување на КП 3626 и КП 3776 
КО Бистрица во идна 
урбанистичко-планска 
документација 
-  Заклучок за објавување 
 

18. Одлука за извршување 
вклопување на КП 191/1 и КП 
191/2 КО Долно Врановци во 
идна урбанистичко-планска 
документација 
-  Заклучок за објавување 
 

19. Одлука за извршување 
вклопување на КП 894/1 КО Согле 
во идна урбанистичко-планска 
документација 
-  Заклучок за објавување 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


