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                        СЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕНСЛУЖБЕН            ГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИКГЛАСНИК    

                    НАНАНАНА    ОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНАОПШТИНА    ЧАШКАЧАШКАЧАШКАЧАШКА    
 

СлужбенСлужбенСлужбенСлужбен    гласникгласникгласникгласник    

нананана    ОпштинаОпштинаОпштинаОпштина    ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

ИзлегуваИзлегуваИзлегуваИзлегува    попопопо    потребапотребапотребапотреба    

БројБројБројБрој    11114444    

    годинагодинагодинагодина    XXXXXXXXIIII    

00008888....11111111.201.201.201.2017777    годинагодинагодинагодина    

БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за за за за прогласување на заклучок за усвојување на прогласување на заклучок за усвојување на прогласување на заклучок за усвојување на прогласување на заклучок за усвојување на 

деловник за работа на советот на Општина Чашка деловник за работа на советот на Општина Чашка деловник за работа на советот на Општина Чашка деловник за работа на советот на Општина Чашка 

на првата конститутивна седницана првата конститутивна седницана првата конститутивна седницана првата конститутивна седница    

    

Се прогласува заклучок за усвојување на деловник 

на Советот на Општина Чашка на првата 

конститутивна седница, што Советот на Општина 

Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година. 

 

Бр. 09- 1233/1 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

    

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата 

на 06.11.207 година донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на деловник за усвојување на деловник за усвојување на деловник за усвојување на деловник за работа на Советот на за работа на Советот на за работа на Советот на за работа на Советот на 

Општина Општина Општина Општина Чашка на првата конститутивна седницаЧашка на првата конститутивна седницаЧашка на првата конститутивна седницаЧашка на првата конститутивна седница    

    

1. Советот на Општина Чашка го усвои Деловникот 

за работа на Советот на Општина Чашка на 

првата конститутивна седница 

 

2. Заклучокот влегува во сила на донесувањето, а 

ќе се објави во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/3 

06.11.2017 година 

Чашка 

 

 

 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Најстар Член на Советот  

Каме Мирчевски с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување нза прогласување нза прогласување нза прогласување на решение за избор на а решение за избор на а решение за избор на а решение за избор на 

Верификациона комисијаВерификациона комисијаВерификациона комисијаВерификациона комисија    

    

Се прогласува решение за избор на 

Верификациона комисја, што  Советот на Општина 

Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 година. 

 

Бр. 09- 1233/2 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 4 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Чашка на првата конститутивна 

седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 

06.11.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

избор на Верификациона комисијаизбор на Верификациона комисијаизбор на Верификациона комисијаизбор на Верификациона комисија    

    

1. Се формира Верификациона комисија, составена 

од Претседател и двајца членови  

 

2. За Претседател е именувана Жаклина Постоловска 

 

За членови се именуваат:  

Ибраим Исмаиловски и  

Каме Мирчевски  

 

3. Верификационата комисија врши верификација на 

мандатите на членовите на Советот 
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4. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина Чашка 

 

Бр. 08- 1215/4 

06.11.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Најстар Член на Советот  

Каме Мирчевски с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување на за прогласување на за прогласување на за прогласување на заклучок за прифаќање на заклучок за прифаќање на заклучок за прифаќање на заклучок за прифаќање на 

Извештај од Верификационата комисијаИзвештај од Верификационата комисијаИзвештај од Верификационата комисијаИзвештај од Верификационата комисија    

    

Се прогласува заклучок за прифаќање на Извештај 

од Верификационата комисија, што Советот на 

Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1233/3 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 4 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Чашка на првата 

конститутивна седница, Советот на Општина Чашка 

на седницата на 06.11.2017 година донесе: 

 

ОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКАОДЛУКА    

за верификација на мандатите на членовите на за верификација на мандатите на членовите на за верификација на мандатите на членовите на за верификација на мандатите на членовите на 

Советот на Општина ЧашкаСоветот на Општина ЧашкаСоветот на Општина ЧашкаСоветот на Општина Чашка    

    

1. Советот на Општина Чашка ги верифицираше 

мандатите на сите единаесет советници 

 

2. Советници чии мандати се верифиацираа се 

следните : 

 

1. Ибраим Исмаиловски  

2. Горан Стојановски 

3. Борче Анѓеловски 

4. Фемих Бејлуров 

5. Рамдан Амзов 

6. Каме Мирчевски  

7. Жаклина Постоловска 

8. Елизабета Дојчиновска 

9. Рушид Садиков 

10. Халит Фератов 

11. Муамед Ахмедов 

 

3. Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се 

објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/5 

06.11.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Најстар Член на Советот  

Каме Мирчевски с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување на решение за избор на за прогласување на решение за избор на за прогласување на решение за избор на за прогласување на решение за избор на 

Кандидациона комисијаКандидациона комисијаКандидациона комисијаКандидациона комисија    

    

Се прогласува решение за избор на кандидациона 

комисија што Советот на Општина Чашка го усвои на 

седницата на 06.11.2017 година 

 

Бр. 09- 1233/5 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 6 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Чашка на првата конститутивна 

седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 

06.11.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за изза изза изза избор на Кандидациона комисијабор на Кандидациона комисијабор на Кандидациона комисијабор на Кандидациона комисија    

    

1. Советот на Општина Чашка ја избра 

кандидационата комисија во состав: 

 

Халит Фератов за претседател и  

Рушид Садиков и Горан Стојановски за членови  

 

2. Кандидационата комисија предлага Кандидат за 

Претседател на Советот. 

 

3. Решението влегува во сила со донесувањето,а ќе се 

објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/6 

06.11.2017 година 

Чашка 
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СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Најстар Член на Советот  

Каме Мирчевски с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување на решение за избор на Комисија за прогласување на решение за избор на Комисија за прогласување на решение за избор на Комисија за прогласување на решение за избор на Комисија 

за мандатни прашања, изборза мандатни прашања, изборза мандатни прашања, изборза мандатни прашања, избори и именувањаи и именувањаи и именувањаи и именувања    

    

Се прогласува решение за избор на Комисија за 

мандатни прашања, избори и именувања, што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 

06.11.2017 година 

 

Бр. 09- 1233/4 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 12 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Чашка на првата 

конститутивна седница, Советот на Општина Чашка 

на седницата на 06.11.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за изза изза изза избор на бор на бор на бор на ККККомисија омисија омисија омисија за мандатни прашања, за мандатни прашања, за мандатни прашања, за мандатни прашања, 

избори и именувањаизбори и именувањаизбори и именувањаизбори и именувања    

    

1. Советот на Општина Чашка ја избра Комисијата за 

мандатни прашања, избори и именувања  

 

2. За Претседател на Комисијата се именува Борче 

Анѓеловски  

За членови Ибраим Исмаиловски и Елизабета 

Дојчиновска 

 

3. Решението влегува во сила со донесувањето,а ќе се 

објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/7 

06.11.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Претседател на Совет  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе : 

 

ЗЗЗЗАКЛУЧОКАКЛУЧОКАКЛУЧОКАКЛУЧОК    

за прогласување на решза прогласување на решза прогласување на решза прогласување на решение за избор на ение за избор на ение за избор на ение за избор на 

Претседател на Советот на Ошштина ЧашкаПретседател на Советот на Ошштина ЧашкаПретседател на Советот на Ошштина ЧашкаПретседател на Советот на Ошштина Чашка    

    

Се прогласува решение за избор на Избор на 

Претседател на Советот на Општина Чашка , што 

Советот на Општина Чашка го усвои на седницата на 

06.11.2017 година 

 

Бр. 09- 1233/6 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

Врз основа на член 7 од Деловникот за работа на 

Советот на Општина Чашка на првата конститутивна 

седница, Советот на Општина Чашка на седницата на 

06.11.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за избор на за избор на за избор на за избор на Претседател на Советот на Општина Претседател на Советот на Општина Претседател на Советот на Општина Претседател на Советот на Општина 

ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    

1. За Претседател на Советот на Општина Чашка се 

избира Фемих Бејлуров, член на Советот на 

Општина Чашка. 

 

2. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/8 

06.11.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Најстар Член на Советот  

Каме Мирчевски с.р. 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 

донесе: 

 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување на решение за именување на за прогласување на решение за именување на за прогласување на решение за именување на за прогласување на решение за именување на 

членови кои ќе учествуваат во почленови кои ќе учествуваат во почленови кои ќе учествуваат во почленови кои ќе учествуваат во постапката за стапката за стапката за стапката за 

склучување на брак од редовите на Советотсклучување на брак од редовите на Советотсклучување на брак од редовите на Советотсклучување на брак од редовите на Советот    

    

    



 4 

Се прогласува решение за именување на членови 

кои ќе учествуваат во постапката за склучување на 

брак од редовите на Советот, , што Советот на 

Општина Чашка го усвои на седницата на 06.11.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1233/7 

08.11.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 

 

 

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

Локалната самоуправа (”Службен весник на РМ’’ 

бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата 

на 06.11.2017 година донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за  именување на членови кои ќе учествуваат во за  именување на членови кои ќе учествуваат во за  именување на членови кои ќе учествуваат во за  именување на членови кои ќе учествуваат во 

постапката за склучување на брак од редовите на постапката за склучување на брак од редовите на постапката за склучување на брак од редовите на постапката за склучување на брак од редовите на 

СоветотСоветотСоветотСоветот    

    

1. Со ова Решение се именуваат членови кои ќе 

учествуваат во постапката за склучување на брај 

од редовите на Советот. 

 

2. За членови се именуваат: 

 

Борче Анѓеловски 

Жаклина Постоловска 

Рушид Садиков 

 

3. Решението влегува во сила со донесувањето,а  ќе 

се објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1215/9 

06.11.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Претседател на Совет  

Фемих Бејлуров с.р. 
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Содржина:Содржина:Содржина:Содржина: 

 

1.1.1.1. Заклучок за прогласување на заклучок за 

усвојување на деловник за работа на советот 

на Општина Чашка на првата конститутивна 

седница 

 

2.2.2.2. Заклучок за усвојување на деловник за работа 

на Советот на Општина Чашка на првата 

конститутивна седница 

 

3.3.3.3. Заклучок за прогласување на решение за 

избор на Верификациона комисија 

 

4.4.4.4. Решение избор на Верификациона комисија 

 

5.5.5.5. Заклучок за прогласување на заклучок за 

прифаќање на Извештај од Верификационата 

комисија 

 

6.6.6.6. Одлика за верификација на мандатите на 

членовите на Советот на Општина Чашка 

 

7.7.7.7. Заклучок за прогласување на решение за 

избор на Кандидациона комисија 

 

8.8.8.8. Решение за избор на Кандидациона комисија 

 

9.9.9.9. Заклучок за прогласување на решение за 

избор на Комисија за мандатни прашања, 

избори и именувања 

 

10.10.10.10. Решение за избор на Комисија за мандатни 

прашања, избори и именувања 

 

11.11.11.11. Заклучок за прогласување на решение за 

избор на Претседател на Советот на Ошштина 

Чашка 

 

12.12.12.12. Решение за избор на Претседател на Советот 

на Општина Чашка 

 

13.13.13.13. Заклучок за прогласување на решение за 

именување на членови кои ќе учествуваат во 

постапката за склучување на брак од редовите 

на Советот 

 

14.14.14.14. Решение за  именување на членови кои ќе 

учествуваат во постапката за склучување на 

брак од редовите на Советот    

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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

 
 

  
                     Уредник: Бојанка Мирова 
Техничка обработка: Димче Ангелов 

 


