Република Северна Македонија
Општина Чашка

Republika e Maqedonisë së Veriut
Komuna e Çashkës

PROÇESVERBALI
i mbledhjes së dyzet e katërt të Këshillit të Komunës së Çashkës
e mbajtur më 31.08.2020
Mbledhja ishte caktuar me Vendim nr. 08-1297/1 të datës 21.08.2020 nga Kryetari i
Këshillit të Komunës së Çashkës-Muhamed Ahmedov.
Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e këshillit të komunës së çashkës-Goran
Stojanovski, Elizabeta Dojçinovska, Ibraim Ismaillovski, Halit Feratov, Magbule
Kadriova, Kame mirçevski, Ramadan Amzov, Rushit Sadikov, Borçe Angjelovski dhe
Zhaklina Postollovska.
Në mbledhje ishte i pranishëm edhe Kryetari i Komunës Goran Stojanovski dhe
Dushica Jovanova nga administrata e komunës.
Mbledhjen në ora 10:00 e hapi Kryetari i Këshillit Muhamet Ahmedov, i
përshëndeti të pranishmit dhe konstatoi se në mbledhjen e 44 janë të pranishëm 11
anëtarë të Këshillit dhe i njejti mund të punojë dhe sjell vendime.

RENDI I DITËS
1. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor Janev
Çashkë për vitin shkollorë 2019/2020;
2. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor
Janev Çashkë për vitin shkollorë 2020/2021;
3. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop
Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2019/2020;
4. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop
Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2020/2021;
5. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria
Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2019/2020;
6. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria
Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2020/2021;
7. Propozim – Plani vjetorë për punësim i NPVK Topollka për vitin 2021;
8. Propozim – Vendim për definimin e Vendimit të Komisionit rregullatorë të RMV
për përcaktimin e tarifave të çmimit të ujit për pije dhe kullimit të ujërave të zeza
urbane për vitin 2020 dhe 2021;
9. Informacion për gjendjen e sëmundjeve akute infektive në rajonin e ISHP Qendra
për shëndet publik – Veles për muajin dhjetorë 2019, janar, shkurt, mars, prill, maj,
qërshor, korrik 2020;
10. Kërkesa për mjete financiare;
11. Pyetje Këshilltarësh;
12. E ndryshme.
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Kryetari i Këshillit pasi e lexoi rendin e propozuar të ditës dhe plotësimin e
rendit të ditës, nuk kishte propozim për ndryshim dhe plotsim të rendit të ditës.
Rendin e ditës e kaloi për shqyrtim dhe miratim dhe i njëjti u miratua njëzërit, me 11
vota-Për.
Proçesverbali i Mbledhjes 43 të Këshillit të Komunës së Çashkës u miratua njëzërit
me 11 vota Për.
Pika 1. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK

Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2019/2020;

Kryetari i Kësjillit ia dha fjalën pedagogut të shkollës Todor Janev – Çashkë,
Rodna Jovanova, e cila e sqaroi detajisht raportin.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?
Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Raportin

vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor Janev Çashkë për vitin
shkollorë 2019/2020 e kaloi për votim.
Me 10 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 1-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Raportin vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2019/2020.
Pika 2. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK
Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2020/2021;

Kryetari i Kësjillit ia dha fjalën pedagogut të shkollës Todor Janev – Çashkë,
Rodna Jovanova, e cila e sqaroi detajisht programin.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Fjalën e mori anëtari i Këshillit Ramadan Amzov i cili pyeti a është e
arsyeshme mungesa eDrejtorit të shkollës në mbledhje dhe adihet mënyra në të
cilën do të realizohet mësimi më 1 shtator, ado të shkoj në punë kuadri mësimorë
dhe a ështërealizuar programi i shkollës i vitit të kaluar? Ai gjithashtu propozoi
që gjatë prezentimit të raporteve dhe programeve nga përfaqsuesit e shkollave
në mbledhje të Këshillit, të jenë prezent edhe Kryetarët e Këshillave si persona të
kyçur në të gjitha proceset.
Fjalën e mori pedagogu i shkollës TodorJanev, Rodna Jovanovadhetha se
Programi i vitit të kaluar është realizuar në përgjithsi dhe sedo ta përcjellë
propozimin për pjesëmarrje të Kryetarit të Këshillit të shkollës.
Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Programin
vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Todor Janev Çashkë për vitin
shkollorë 2020/2021 e kaloi për votim.
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Me 10 vota-Për, 1-Të përmbajtur dhe 0-Kundër
Këshilli e miratoi Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Todor Janev Çashkë për vitin shkollorë 2020/2021.
Pika 3. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK
Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2019/2020;

Kryetari i Kësjillit ia dha fjalën Drejtorit të shkollës Petre Pop Arsov – Bogomillë,
Margica Xhunova, e cila e sqaroi detajisht raportin.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Fjalën e mori anëtari i Këshillit Ramadan Amzov i cili propozoi që të kalohet në
votim të raporteve dhe programeve të shkollave Petre Pop Arsov – Bogomillë dhe
Liria – Jabollçisht i Epërm, sepse materialet u janë dorëzuar anëtarëve të Këshillit dhe
nëse ka pyetje rreth të njejtëve le tu parashtrohen përfaqsuesve të shkollave.
Anëtarët e Këshillit e pranuan propozimin.
Fjalën e mori anëtarii Këshillit Kame Mirçevski i cili reagoi për mosrregullimin e
orrrit të shkollës në f. Izvor dhe pyeti pse ndodh kështu.
Fjalën e mori anëtarii Këshillit Elizabeta Dojçinovska dhe pyeti se a kanë qënrim
shkollat për prezencën e nxënësve, a duhet mësimi të zhvillohet onlajn apo me prezencë
fizike ?
Fjalën e mori Drejtori i shkollës, Magica Xhunova dhe tha se në bazë të anketës
me prindërit vijmë në qëndrimin se mësimi duhet të mbahet me prezencë fizike të
nxënësve, pasi që gati të gjithë prindërit janë deklaruar për këtë prandaj edhe qëndrimi i
shkollës është që mësimi të zhvillohet me prezencë fizike të nxënësve.
Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim –

Raportin vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop Arsov
Bogomillë për vitin shkollorë 2019/2020 e kaloi për votim.
Me 10 vota-Për, 1-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Raportin vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2019/2020.
Pika 4. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të
SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2020/2021;
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Programin

vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për
vitin shkollorë 2020/2021 e kaloi për votim.
Me 10 vota-Për, 1-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Programin vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Petre Pop Arsov Bogomillë për vitin shkollorë 2020/2021.
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Pika 5. Propozim – Raport vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK
Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2019/2020;
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?
Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Raportin

vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për
vitin shkollorë 2019/2020 e kaloi për votim.
Me 11 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Raportin vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2019/2020.
Pika 6. Propozim – Programi vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK
Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2020/2021;
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Programin

vjetorë për punën edukativo – arsimore të SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për
vitin shkollorë 2020/2021 e kaloi për votim.
Me 11 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Programin vjetorë për punën edukativo – arsimore të

SHFK Liria Jabollçisht i Epërm për vitin shkollorë 2020/2021.
Pika 7. Propozim – Plani vjetorë për punësim i NPVK Topollka për vitin 2021;
Kryetari i Këshillitia dhafjalën drejtorit të ndërmarrjes i cili tha se në Planin
Vjetorë për punësim nuk ka ndryshime dhe se duhet të miratohet nga Këshilli i
Komunës në afatin e paraparë.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Planin

vjetorë për punësim i NPVK Topollka për vitin 2021 e kaloi për votim.
Me 8 vota-Për, 3-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Planin vjetorë për punësim i NPVK Topollka për vitin

2021.
Pika 8. Propozim – Vendim për definimin e Vendimit të Komisionit
rregullatorë të RMV për përcaktimin e tarifave të çmimit të ujit për pije dhe
kullimit të ujërave të zeza urbane për vitin 2020 dhe 2021;
Kryetari i Këshillitia dhafjalën drejtorit të ndërmarrjes i cili tha se edhe më parë
është diskutuar për pranimine Vendimit nga Komisioni rregullatorë ku kemi
proporcion minimal dhe maksimal të tarifave të çmimi të ujit me vërejtje për
ujësjellësin në f. Jabollçisht, vendim i votuar nga Këshilli i Komunës dhe i
dorëzuar në Komisionin Rregullatorë por ende nuk kemi marrë përgjigje, që
mendon se është miratuar për faktin se nuk kanë marrë përgjigje negative.
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Kësaj radhe kemiëtbëjmë me problemin e kanalizimit, gjë që nuk vlen për
vendbanimet që nuk kanë sistm kanalizimi. Deri më tash shfrytëzohej çmimi
mesatarë i proporcionit, ndërsa tani caktohet çmimi prej 7,00 denarë për m3 që
deri më tani ka qenë 11,92 denarë për м3 për arsye se te Kryetari i Komunës arritën
shumë parashtresa për shkak të rritjes së madhe të çmimit.
Fjalën e mori Kryetari i Komunës i cili tha se derisa të sjellë vendim Këshilli i
Komunës, Ndërmarrja komunale detyrohet ta zbatojë këtë çmim, prandaj propozon që
çmimi të jetë 7,00 denarë për м3 që është në proporcionin e propozuar nga Komisioni
rregullatorë i RMV.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?
Fjalën e mori anëtari i Këshillit Halit Feratov i cili tha se kur sillet një Vendim i
këtij lloji i përfshinë të gjithë banorët e rajonit të komunës së Çashkës përfshi edhe f.
Jaollçisht dhe mendon se çmimi duhet të mbetet i njejtë.
Fjalën e mori drejtori, Radovan Milloshevski i cili tha se caktimi i çmimit vlen
vetëm për vendbanimet që kanë sistem kanaliziimi.

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Vendimin

për definimin e Vendimit të Komisionit rregullatorë të RMV për përcaktimin e
tarifave të çmimit të ujit për pije dhe kullimit të ujërave të zeza urbane për vitin
2020 dhe 2021 e kaloi për votim.
Me 10 vota-Për, 1-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për definimin e Vendimit të Komisionit

rregullatorë të RMV për përcaktimin e tarifave të çmimit të ujit për pije dhe
kullimit të ujërave të zeza urbane për vitin 2020 dhe 2021.
Pika 9. Informacion për gjendjen e sëmundjeve akute infektive në rajonin e
ISHP Qendra për shëndet publik – Veles për muajin dhjetorë 2019, janar,
shkurt, mars, prill, maj, qërshor, korrik 2020;
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Informacionin
për gjendjen e sëmundjeve akute infektive në rajonin e ISHP Qendra për shëndet
publik – Veles për muajin dhjetorë 2019, janar, shkurt, mars, prill, maj, qërshor,
korrik 2020 e kaloi për votim.
Me 11 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Informacionin për gjendjen e sëmundjeve akute infektive në
rajonin e ISHP Qendra për shëndet publik – Veles për muajin dhjetorë 2019,
janar, shkurt, mars, prill, maj, qërshor, korrik 2020;
Pika 10. Kërkesa për mjete financiare;

Pas mbledhjes paraprake të komisionit për vendim rreth kërkesave për mjete
financiare, u miratuan kërkesat e personave në vijim:
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Sanija Nezirovska nga f. Mellnicë (Kërkesë nr. 08 – 111/1 e datës 21. 01.
2020) – 4000 denarë.
Jordan Arsovski nga f. Oreshe (Kërkesë nr. 08 – 137/1 e datës 24. 01. 2020) –
3000 denarë.
Xhemazije Shabanova nga f. Jabollçisht i Poshtëm (Kërkesë nr. 08 – 419/1 e
datës 03. 03. 2020) – 3000 denarë.
Todorçe Davçevski nga Çashka (Kërkesë nr. 08 – 1055/1 e datës 03. 07.
2020) – 3000 denarë.
Javorka Trpkovska nga Gazi Baba, Shkup (Kërkesë nr. 08 – 1131/1 e datës
27. 07. 2020) – 3000 denarë.
Josif Durçevski nga f. Vojnicë (Kërkesë nr. 08 – 1331/1 e datës 31. 08. 2020) –
3000 denarë.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Kërkesat për
mjete financiare i kaloi për votim.
Me 11 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli i miratoi Kërkesat për mjete financiare.
-

PLOTËSIM I RENDIT TË DITËS I MBLEDJES SË DYZET EKATËR
Pika 1. Propozim – Vendim për ndërrimin e një anëtari të Këshillit drejtues të
NPVK “Topollka” Çashkë
Kryetari i Këshillit ia dha fjalën drejttorit të Ndërmarrjes i cili tha se ndërrimi i
anëtarit të Këshillit drejtues të NPVK Topollka – Ace Stojanovski bëhet përshkak të
mungeës në mbledhje, ndërsa pa prezencën e tijë nuk ka kuorum për punë të Këshillit
drejtues të Ndërmarrjes. Ai tha se Këshilli drejtues i NPVK Topollka në mbledhje
propozoi që anëtarë i ri të jetë Evdokija Kunukova, e punësuar në Ndërmarrje.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Fjalën e mori anëtari i Ramadan Amzov i cili tha se ka informata se ka
Vendim për pagesë të shpenzimeve të rrugës përpos paushallit përmbledhje për
anëtarët e Këshillit drejtues, dhe nëse është ashtu atëherë kanë të drejtë të
kërkojnë.
Fjalën e mori drejtori Radovan Milloshevski dhe tha se ka njëndim tëtillë
dhe gjithçka është paguar.
Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën?

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim –
Vendimin për ndërrimin e një anëtari të Këshillit drejtues të NPVK “Topollka” Çashk e
kaloi për votim.
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Me 7 vota-Për, 4-Të përmbajtur dhe 0-Kundër

Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për ndërrimin e një anëtari të Këshillit
drejtues të NPVK “Topollka” Çashkë.

Pika 2. Plani Vjetorë për punësim i Komunës së Çashkës për vitin 2021;
Fjalën e mori Kryetari i Komunësi cili tha se është viti i tretë që sillet Plani i njejtë
vjetorë për punësim i Komunës së Çashkës dhe se Këshilli duhet të votojë në afatin
ligjorë.

Fjalën e mori anëtari i Halit Feratov i cili tha se duhej të punohet më
shumë lidhur me sistematizimin e vendeve tëpunës.

Fjalën e mori Kryetari i Komunësi cili tha se për momentin janë nëprocedurë tre
të punësuar por për shkak të ballanserit i cili duhet të respektohet nuk mund të
sistematizohen të gjithë, dhe problem shtesë ishte periudha e qeverisë teknike kur duhej
të ndërpritet procedura epunësimit.

Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Planin

Vjetorë për punësim të Komunës së Çashkës për vitin 2021 e kaloipërvotim.

Me 8 vota-Për, 3 -Të përmbajtur dhe 0-Kundër
Këshilli e miratoi Planin Vjetorë për punësim të Komunës së Çashkës për vitin
2021.

Pyetje Këshilltarësh
Endryshme
Me qenë se askush nu u paraqit për debat, Kryetari i Këshilit- Muhamed
Ahmedov, konstatoi se të gjitha pikat e rendit të ditës të mbledhjes 44 janë
përpunuar dhe në ora 13:00 e mbylli mbledhjen.
Proçesverbalist
Dushica Jovanova, jur.i dipl.

Përktheu në shqip
SaliLatifov
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Muhamed Ahmedov
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