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С Л У Ж Б Е Н     Г Л А С Н И К 
 

НА ОПШТИНА ЧАШКА 
 

Службен гласник 
на Општина Чашка 
Излегува по потреба 

Број 5 
 година XVII 

12.04.2013 година 

БЕСПЛАТЕН 
ПРИМЕРОК 

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

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување на заклучок за усвојза прогласување на заклучок за усвојза прогласување на заклучок за усвојза прогласување на заклучок за усвојување на ување на ување на ување на 
деловник за работа на Сделовник за работа на Сделовник за работа на Сделовник за работа на Советот на оветот на оветот на оветот на ООООпштина пштина пштина пштина ЧЧЧЧашка ашка ашка ашка 

на првата конститутивна седницана првата конститутивна седницана првата конститутивна седницана првата конститутивна седница 
 
Се прогласува заклучок за усвојување на деловник 

за работа на Советот на Општина Чашка на првата 
конститутивна седница, што Советот на Општина 
Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година. 

 
Бр.08- 554/5 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за 

локална самоуправа ("Службен весник на РМ" 
бр.5/2002), Советот на Општина Чашка, на седницата 
одржана на ден 10.04.2013 година донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за усвојување на деловник за работа на Советот на за усвојување на деловник за работа на Советот на за усвојување на деловник за работа на Советот на за усвојување на деловник за работа на Советот на 
Општина Чашка на првата конститутивна седницаОпштина Чашка на првата конститутивна седницаОпштина Чашка на првата конститутивна седницаОпштина Чашка 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 со донесувањето, а 

ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Чашка. 

 
Бр.07- 554/4 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Најстар Член на Советот  

Ќиро Најдовски 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: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

 за за за за    прпрпрпрогласување решение за избор на огласување решение за избор на огласување решение за избор на огласување решение за избор на 
верификациона комисијаверификациона комисијаверификациона комисијаверификациона комисија 

 
Се прогласува решение за избор на 

верификациона комисија, што Советот на Општина 
Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 година. 

 
Бр.08- 554/7 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 
Врз основа на член 4 и 5 од Деловникот за работа 

на Советот на Општина Чашка на првата 
конститутивна седница, Советот на Општина Чашка 
на седницата на 10.04.201З година донесе: 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за избор на верификациона комисијаза избор на верификациона комисијаза избор на верификациона комисијаза избор на верификациона комисија 
 

1. Се формира верификациона Комисија, составена 
од Претседател и двајца членови. 

 
2. 3а Претседател се именува Љубе Димовски 

За членови се именуваат  
• Рамадан Амзов 
• Сања Николовска 

 
3. Верификационата Комисија врши верификација 

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

се објави во Службен гласник на Општина Чашка. 
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Бр.07- 554/6 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Најстар Член на Советот  

Ќиро Најдовски 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: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување заклучок за прифаќање на за прогласување заклучок за прифаќање на за прогласување заклучок за прифаќање на за прогласување 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 10.04.2013 
година. 

 
Бр.08- 554/9 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски с.р 
 
 

Врз основа на член 4 и 5 од Деловникот за работа 
на Советот на Општина Чашка на првата 
конститутивна седница, Советот на Општина Чашка 
на седницата на 10.04.201З година донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прифаќање на извештај одза прифаќање на извештај одза прифаќање на извештај одза прифаќање на извештај од    
верификационата комисијаверификационата комисијаверификационата комисијаверификационата комисија    

 
1. Советот на општина Чашка го усвои Извештајот 

од верификационата Комисија, согласно 
уверенијата за избрани членови на Советот на 
Општина Чашка, се верифицирани мандатите на 
сите 11 советници и тоа на : 

 
1. Љубе Димовски 
2. Рамадан Амзов 
3. Каме Мирчевски 
4. Николче Дамјановски 
5. Киро Најдовски 
6. Муамед Ахмедов 
7. Реџеп Бејлуров  
8. Сања Николовска  
9. Љиљана Ицковска  
10. Шчкипоњје Јашари  
11. Асан Билевски 

 
2. Заклучокот влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина Чашка. 

Бр.07- 554/8 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Најстар Член на Советот  

Ќиро Најдовски 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: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување решение заза прогласување решение заза прогласување решение заза прогласување решение за    
избор на кандидациона комисијаизбор на кандидациона комисијаизбор на кандидациона комисијаизбор на кандидациона комисија 

 
Се прогласува решение за избор на кандидациона 

комисија, што Советот на Општина Чашка го усвои 
на седницата на 10.04.2013 година. 

 
Бр.08- 554/11 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски 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 
10.04.201З година донесе: 

 
РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ     

за избор на кандидациона комисија за избор на кандидациона комисија за избор на кандидациона комисија за избор на кандидациона комисија     
 

1. Советот на Општина Чашка ја избра 
кадидационата комисија во состав:  

 
Љубе Димовски за претседател и 
Рамадан Амзов, Даме Мирчевски, Реџеп 
Бејлуров и Ќиро Најдовски 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 
Oпштина Чашка. 

 
Бр.07- 554/10 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Најстар Член на Советот  

Ќиро Најдовски 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), Градоначалникот на Општина Чашка, 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување решение за избор на претседател за прогласување решение за избор на претседател за прогласување решение за избор на претседател за прогласување решение за избор на претседател 
на Советот на Општина Чашкана Советот на Општина Чашкана Советот на Општина Чашкана Советот на Општина Чашка    

 
Се прогласува решение за избор на претседател на 

Советот на Општина Чашка, што Советот на 
Општина Чашка го усвои на седницата на 10.04.2013 
година. 

 
Бр.08- 554/13 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски 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 
10.04.201З година донесе: 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за избор на претседател на за избор на претседател на за избор на претседател на за избор на претседател на     
Советот на Општина ЧашкаСоветот на Општина ЧашкаСоветот на Општина ЧашкаСоветот на Општина Чашка    

 
1. 3а Претседател на Советот на Општина Чашка се 

избира Рамадан Амзов, член на Советот на 
Општина Чашка. 

 
2. Решението влегува во сила со донесувањето, а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина Чашка. 
 

Бр.07- 554/12 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Најстар Член на Советот  

Ќиро Најдовски с.р. 
 
 
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 

лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување решение за избор на комисија за за прогласување решение за избор на комисија за за прогласување решение за избор на комисија за за прогласување решение за избор на комисија за 
мандатни прашања, избори и именувањамандатни прашања, избори и именувањамандатни прашања, избори и именувањамандатни прашања, избори 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 
10.04.2013 година. 

Бр.08- 554/15 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски 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 
10.04.201З година донесе: 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за избор на комисија за мандатни прашања, за избор на комисија за мандатни прашања, за избор на комисија за мандатни прашања, за избор на комисија за мандатни прашања, 
избори и именувањаизбори и именувањаизбори и именувањаизбори и именувања    

 
1. Советот на Општина Чашка ја избра Комисијата 

за мандани прашања, избори и именувања. 
 
2. 3а Претседател на Комисијата се именува 

Лилјана Ицковска  
           За членови 
           Муамед Ахмедов и Асан Билески 
 
3. Решението влегува во сила со донесувањето,а ќе 

се објави во Службен гласник на Општина 
Чашка. 

 
Бр.07- 554/14 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Претседател на Советот  

Рамадан Амзов с.р. 
 
 

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за 
лоакална самоуправа (Службен весник на РМ 
бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка 
донесе: 

 
ЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОКЗАКЛУЧОК    

за прогласување решение за именување на за прогласување решение за именување на за прогласување решение за именување на за прогласување решение за именување на 
члчлчлчленови кои ќе учествуваат во постапката за енови кои ќе учествуваат во постапката за енови кои ќе учествуваат во постапката за енови кои ќе учествуваат во постапката 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    

 
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 10.04.2013 
година. 

 
Бр.08- 554/17 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

Горанчо Пановски 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 година. Советот на Општина Чашка на 
седницата на 10.04.2013 година, донесе: 

 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ    

за именување членови кои ќе учествуваат во за именување членови кои ќе учествуваат во за именување членови кои ќе учествуваат во за именување членови кои ќе учествуваат во 
постапката за склучување на брак постапката за склучување на брак постапката за склучување на брак постапката за склучување на брак     

од редовите на Советотод редовите на Советотод редовите на Советотод редовите на Советот    
 

1. Со ова Решение се именуваат членови кои ќе 
учествуваат во постапката за склучување на 
брак од редовите на Советот. 

 
2. За членови се именуваат 

• Лилјана Ицковска 
• Николче Дамјановски  
• Муамед Ахмедов 

 
3. Решението влегува во сила со донесувањето, а 

ќе се објави во Службен гласник на Општина 
Чашка. 

 
Бр.07- 554/16 
10.04.2013 година 
Чашка 

ОПШТИНА ЧАШКА 
                                    Претседател на Советот  

Рамадан Амзов 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 Решение за избор на 

верификациона комисија 
 
4.4.4.4. Решение за избор на верификациона комисија 
 
5.5.5.5. Заклучок за прогласување Заклучок за 

прифаќање на извештај од верификационата 
комисија 

 
6.6.6.6. Заклучок за прифаќање на извештај од 

верификационата комисија 
 
7.7.7.7. Заклучок за прогласување Решение за избор на 

кандидациона комисија 
 
8.8.8.8. Решение за избор на кандидациона комисија  
 
9.9.9.9. Заклучок за прогласување Решение за избор на 

претседател на Советот на Општина Чашка 
 
10.10.10.10. Решение за избор на претседател на Советот на 

Општина Чашка 
 
11.11.11.11. Заклучок за прогласување Решение за избор на 

комисија за мандатни прашања, избори и 
именувања 

 
12.12.12.12. Решение за избор на комисија за мандатни 

прашања, избори и именувања 
 
13.13.13.13. Заклучок за прогласување 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 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 
Изготвил/ Димче Ангелов 

Техничка обработка/Димче Ангелов 
 

 


