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БЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕНБЕСПЛАТЕН    

ПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОКПРИМЕРОК    

            

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002 ) и член 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата зПретседател и членови во Комисијата зПретседател и членови во Комисијата зПретседател и членови во Комисијата за а а а статут и статут и статут и статут и 

прописипрописипрописипрописи    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за     статут и прописи, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 07.12.2017 година. 

 

Бр. 09- 1368/11 

07.12.2017 година 

Чашка 

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 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана на 

07.12.2017 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зззза избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата 

за за за за статут и прописистатут и прописистатут и прописистатут и прописи    

    

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во  Комисијата за статут и прописи 

    

2. За Претседател  на статут и прописи,се избира 

 

 Фемих Бејлуриов-член на Советот 

 

3. За членови  на Комисијата за статут и прописи , 

се избираат    

 

 Жаклина Постоловска -член на Советот 

 Каме Мирчевски -член на Советот 

    

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/4 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за избор на Претседател а објавување на Решение за избор на Претседател а објавување на Решение за избор на Претседател а објавување на Решение за избор на Претседател 

и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за месна самоуправамесна самоуправамесна самоуправамесна самоуправа    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за     месна самоуправа, што 

Советот на општина Чашка го усвои на седницата 

одржана на 07.12.2017 година. 

 

Бр. 09- 1368/12 

07.12.2017 година 

Чашка 

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 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана на 

07.12.2017 година, донесе: 
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РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зззза избор на а избор на а избор на а избор на Претседател и членови во Комисијата Претседател и членови во Комисијата Претседател и членови во Комисијата Претседател и членови во Комисијата 

за  за  за  за  месна самоуправамесна самоуправамесна самоуправамесна самоуправа    

    

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во  Комисијата за месна самоуправа 

    

2. За Претседател  на Комисијата за месна 

самоуправа, се избира: 

 

 Борче Ангелковски-член на Советот 

 

3. За членови  на Комисијата за месна самоуправа, 

се избираат 

 

 Жаклина Постоловска - член на Советот 

 Каме Мирчевски - член на Советот 

 Рушид Садиков - член на Советот 

 Ибраим Исмаиловски 

    

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/5 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата за Претседател и членови во Комисијата за Претседател и членови во Комисијата за Претседател и членови во Комисијата за 

општествени дејностиопштествени дејностиопштествени дејностиопштествени дејности    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за    општествени дејности, 

што Советот на општина Чашка го усвои на 

седницата одржана на 07.12.2017 година. 

 

Бр. 09- 1368/13 

07.12.2017 година 

Чашка 

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 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана  

на 07.12.2017 година, донесе: 

 

РЕРЕРЕРЕШЕНИЕШЕНИЕШЕНИЕШЕНИЕ    

зззза избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата 

за  за  за  за  општествени дејностиопштествени дејностиопштествени дејностиопштествени дејности    

    

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во  Комисијата за општествени дејности    

 

2. За Претседател  на Комисијата за општествени 

дејности, се избира: 

 

 Горан Стојановски-член на Советот 

 

3. За членови  на Комисијата за општествени 

дејности, се избираат: 

 

 Фемих Бејлуров -член на Советот 

 Ибраим Исмаиловски-член на Советот 

    

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/6 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за оза оза оза објавувбјавувбјавувбјавување на Решение за избор на Претседател ање на Решение за избор на Претседател ање на Решение за избор на Претседател ање на Решение за избор на Претседател 

и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за и членови во Комисијата за занаетчиство,занаетчиство,занаетчиство,занаетчиство,    

угостителство и туризамугостителство и туризамугостителство и туризамугостителство и туризам    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за    занаетчиство, 

угостителство и туризам, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата одржана на 07.12.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1368/14 

07.12.2017 година 

Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 
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   Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот 

за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 

бр.5/2002) и член 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана  

на 07.12.2017 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зззза избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата а избор на Претседател и членови во Комисијата 

за  за  за  за  занаетчиство, угостителство и туризамзанаетчиство, угостителство и туризамзанаетчиство, угостителство и туризамзанаетчиство, угостителство и туризам    

    

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во  Комисијата за општествени дејности    

 

2. За Претседател  на Комисијата за општествени 

дејности, се избира: 

 

 Ибраим Исмаиловски-член на Советот 

 

3. За членови  на Комисијата за општествени 

дејности, се избираат: 

 

 Халит Фератов-член на Советот 

 Каме Мирчевски-член на Советот 

    

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Сл.гласник на општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/7 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на а објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисија за еднакви Претседател и членови во Комисија за еднакви Претседател и членови во Комисија за еднакви Претседател и членови во Комисија за еднакви 

можности помеѓу мажите и женитеможности помеѓу мажите и женитеможности помеѓу мажите и женитеможности помеѓу мажите и жените    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за    занаетчиство, 

угостителство и туризам, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата одржана на 07.12.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1368/15 

07.12.2017 година 

Чашка 

 

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 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана  

на 07.12.2017 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за избор на Претседател и членови во Комисија за за избор на Претседател и членови во Комисија за за избор на Претседател и членови во Комисија за за избор на Претседател и членови во Комисија за 

еднакви можности помеѓу мажите и женитееднакви можности помеѓу мажите и женитееднакви можности помеѓу мажите и женитееднакви можности помеѓу мажите и жените    

    

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во  Комисијата за општествени дејности    

 

2. За Претседател  на Комисијата за општествени 

дејности, се избира: 

 

 Фемих Бејлуров -член на Советот 

 

3. За членови  на Комисијата за општествени 

дејности, се избираат: 

 

 Жаклина Постоловска-член на Советот 

 Елизабета Дојчиновска -член на Советот 

 Рушид Садиков-член на Советот 

 Борче Анѓелковски -член на Советот 

 

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Сл.гласник на општина 

Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/8 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

                   

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Решение заа објавување на Решение заа објавување на Решение заа објавување на Решение за избор на Претседател  избор на Претседател  избор на Претседател  избор на Претседател 

и членови во Комисија за разгледување на барања и членови во Комисија за разгледување на барања и членови во Комисија за разгледување на барања и членови во Комисија за разгледување на барања 

за финансиски средства доставени до Советотза финансиски средства доставени до Советотза финансиски средства доставени до Советотза финансиски средства доставени до Советот    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за    занаетчиство, 

угостителство и туризам, што Советот на општина 
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Чашка го усвои на седницата одржана на 07.12.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1368/16 

07.12.2017 година 

Чашка 

 

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 45 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06), 

Советот на општина Чашка на седницата одржана на 

07.12.2017 година, донесе: 

 

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

зззза избор на Претседател и членови воа избор на Претседател и членови воа избор на Претседател и членови воа избор на Претседател и членови во Комисија за Комисија за Комисија за Комисија за 

разгледување на барања за финансиски средсразгледување на барања за финансиски средсразгледување на барања за финансиски средсразгледување на барања за финансиски средства тва тва тва 

доставени до Советотдоставени до Советотдоставени до Советотдоставени до Советот 

 

1. Со ова Решение се избира претседател и членови 

во Комисија за разгледување на барања за 

финансиски средства доставени до Советот 

 

2. За Претседател  на Комисија за разгледување на 

барања за финансиски средства доставени до 

Советот, се избира: 

 

 Халит Фератов -член на Советот 

 

3. За членови  на Комисија за разгледување на 

барања за финансиски средства доставени до 

Советот, се избираат: 

 

 Борче Анѓелковски -член на Советот 

 Горан Стојановски-член на Советот 

    

4. Оваа Решение  влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавување во Службен гласник на 

општина Чашка. 

 

Бр. 08- 1368/9 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров 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 24 од Статутот на општина Чашка, 

(Службен гласник на општина Чашка бр.2/06),             

Градоначалникот на Општина Чашка, донесе: 

ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

зззза објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот а објавување на Одлука за измена на распоредот 

на средства на Буџетот на општина Чашка на средства на Буџетот на општина Чашка на средства на Буџетот на општина Чашка на средства на Буџетот на општина Чашка за 2017 за 2017 за 2017 за 2017 

годинагодинагодинагодина    

    

Се објавува  Решение за избор на Претседател и 

членови во Комисијата за    занаетчиство, 

угостителство и туризам, што Советот на општина 

Чашка го усвои на седницата одржана на 07.12.2017 

година. 

 

Бр. 09- 1368/10 

07.12.2017 година 

Чашка 

 

ОПШТИНА ЧАШКА 

ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горан Стојановски с.р 
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Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот 
за Буџетите (Сл.Весник на РМ бр.64/2005,4/2008,103/08,156/09,95/10,180/11,171/12,192/15) Советот на Општина Чашка на 3-та седница 
одржана на 07.12.2017 година, донесе 

 

O     D     L     U     K     A

za izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina ^A{KA

za 2017 godina

^len  1

So ovaa odluka se vr{i izmena na rasporedot na sredstvata na Buxetot na Op{tina ^A{KA

za 2017 godina na sledniot na~in :

Potprograma

Potstavka
SAMOFIN. DOTACII DONACII KREDITIBUGET

N10 OSNOVNO OBRAZOVANIE

401130 Osnovni plati - drugi vraboteni 0 0 -680.000 0 0

402110 Osnovni pridonesi za PIO 0 0 -310.000 0 0

421240 Te~ni goriva 0 0 450.000 0 0

424210 Odr`uvawe na zgradi 0 0 160.000 0 0

425760 Prevozni uslugi vo obrazovanieto 0 0 380.000 0 0

0 0 0 0 0

Pretsedatel na Sovetot na
Op{tinata

Femih Bejlurov

Br.

07.12.2017
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Бр. 08- 1368/3 

07.12.2017 година 

Чашка 

СОВЕТ НА 

ОПШТИНА ЧАШКА 

Председател  

Фемих Бејлуров с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Содржина:Содржина:Содржина:Содржина:    
 

1.1.1.1. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата за статут и 

прописи 

 

2.2.2.2. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисијата за статут и прописи 

 

3.3.3.3. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата за месна 

самоуправа 

 

4.4.4.4. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисијата за  месна самоуправа 

 

5.5.5.5. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата за 

општествени дејности 

 

6.6.6.6. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисијата за  општествени дејности 

 

7.7.7.7. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисијата за 

занаетчиство, угостителство и туризам 

 

8.8.8.8. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисијата за  занаетчиство, угостителство и 

туризам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.9.9. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисија за еднакви 

можности помеѓу мажите и жените 

 

10.10.10.10. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и 

жените 

 

11.11.11.11. Заклучок за објавување на Решение за избор на 

Претседател и членови во Комисија за 

разгледување на барања за финансиски средства 

доставени до Советот 

 

12.12.12.12. Решение за избор на Претседател и членови во 

Комисија за разгледување на барања за 

финансиски средства доставени до Советот 

 

 

13.13.13.13. Заклучок за објавување на Одлука за измена на 

распоредот на средства на Буџетот на општина 

Чашка за 2017 година 

 

14.14.14.14. Одлука за измена на распоредот на средства на 

Буџетот на општина Чашка за 2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    
Издавач: Општина ЧашкаИздавач: Општина ЧашкаИздавач: Општина ЧашкаИздавач: Општина Чашка    

                                                                            ул."Илинденска" бр.8 ул."Илинденска" бр.8 ул."Илинденска" бр.8 ул."Илинденска" бр.8     

                   1413 населба                    1413 населба                    1413 населба                    1413 населба ЧашкаЧашкаЧашкаЧашка    

    

       
Уредник: Уредник: Уредник: Уредник: Бојанка МироваБојанка МироваБојанка МироваБојанка Мирова    

Техничка обработТехничка обработТехничка обработТехничка обработка ка ка ка и изработкаи изработкаи изработкаи изработка: : : : Димче АнгеловДимче АнгеловДимче АнгеловДимче Ангелов 
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