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З А П И С Н И К 

oд одржана ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА седница на 
Советот на Општина Чашка на ден 31.08.2020 година 

 
            Седницата беше свикана со Решение бр.08-1297/1 од 21.08.2020 од страна на 

Претседателот на Советот на Општина Чашка – Муамед Ахмедов. 
Присутни на седницата се: членовите на Советот на Општина Чашка –                              

Горан Стојановски, Елизабета Дојчиновска, Магбуле Кадриова, Каме Мирчевски, 
Рамадан Амзов, Рушид Садиков, Жаклина Постоловска, Ибраим Исмаилоски и Халит 
Фератов и Борче Анѓеловски. 
   На седница присуствуваше Градоначалникот Горан Стојановски и Душица 
Јованова од општинската администрација. 
 
     Во 10:00 часот седницата ја отвори претседателот на Советот  - Муамед Ахмедов, 
кој ги поздрави присутните и констатира дека на 44-та седница се присутни 11 
членови на Советот и дека истиот може полноправно да работи и одлучува. 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
1. Предлог-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во 

учебната 2019/2020 година; 
2. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во учебната 2020/2021 

година; 
3. Предлог-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Петре Поп Арсов“ 

Богомила во учебната 2019/2020 година; 
4. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила во учебната 

2020/2021 година; 
5. Предлог-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Лирија“ Горно 

Јаболчиште во учебната 2019/2020 година; 
6. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Лирија“ Горно Јаболчиште во учебната 

2020/2021 година; 
7. Предлог-Годишен план за вработување на ЈПКД „Тополка“ за 2021 година; 
8. Предлог-Одлука за дефинирање на Одлука од Регулаторна комисија на РСМ за утврдување 

на тарифите за цената за вода за пиење и одведување на урбани отпадни води за 2020 и 
2021 година; 

9. Предлог-Информација за движењето на акутните заразни заболувања на подрачјето на ЈЗУ 
Центар за јавно здравје-Велес за месец декември 2019 година, јануари, февруари, март, 
април, мај, јуни, јули 2020 година; 

10. Предлог-Барања за финансиски средства; 
11. Советнички прашања;                                                                                 
12. Разнo;                                       
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД  
ЗА ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА 

 
 

1. Предлог-Годишен план за вработување за 2021 година – општина Чашка; 
2. Предлог-Одлука за промена на член на Управен одбор на ЈПКД „Тополка“  

Чашка 
 

Претседателот на Советот откако го прочита Предложениот Дневен ред како и 
дополнувањето на истиот праша дали има предлог за измена и дополнување. 

Се премина на усвојување и разгледување на точките од дневниот ред и 
дополнувањето на дневниот ред и истите беа едногласно усвоени со 11 гласа – ЗА 

Записникот од 43 седница на Советот на општина Чашка, беше едногласно 
усвоен со 11 гласа-ЗА. 

 

ТОЧКА 1. ПРЕДЛОГ-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА НА ООУ „ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА; 

 Претседателот даде збор на Педагогот на училиштето „Тодор Јанев“ Чашка,       
Родна Јованова, која детално, објаснувајќи по поглавја, го образложи истиот. 
  

Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ 
Чашка во учебната 2019/2020 година го стави на гласање. 
Со 10 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 1-ПРОТИВ  
Предлогот-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Тодор Јанев“ 
Чашка во учебната 2019/2020 година,  беше усвоен. 
 
ТОЧКА 2. ПРЕДЛОГ-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 
„ТОДОР ЈАНЕВ“ ЧАШКА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА; 

Претседателот даде збор на Педагогот на училиштето „Тодор Јанев“ Чашка,       
Родна Јованова, која детално, објаснувајќи по поглавја, ја образложи Програмата на 
училиштето. 

Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Збор зема советникот Рамадан Амзов и праша дали е оправдано отсуството на 

Дирекоторот на училиштето на Седницата како и дали се знае на кој начин ќе се 
реализира наставата од 1ви Септември, дали наставниот кадар ќе оди на работа и 
дали Програмата на училиштето од претходната година е реализирана ? 

Советникот Амзов даде предлог на седниците кога се присутни претставници на 
училиштата кога се разгледуваат извештаи односно програми да присуствува и 
Претседателот на Училишен одбор бидејќи е вклучен во сите постапки. 
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Збор зема Педагогот на училиштето, Родна Јованова и кажа дека Програмата од 
претходната година е реализирана во целост и дека предлогот за присуство на 
Претседателот на Училишен одбор ќе биде пренесен. 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и  
Предлогот-Годишна програма за работа на ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во учебната 
2020/2021 година, го стави на гласање. 
Со 10 Гласа-ЗА, 1-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот-Годишна програма за работа на ООУ „Тодор Јанев“ Чашка во учебната 
2020/2021 година,  беше усвоен. 
 

 
ТОЧКА 3. ПРЕДЛОГ-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 
НА ООУ „ПЕТРЕ ПОП АРСОВ“ БОГОМИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА; 

Претседателот даде збор на Директорот на училиштето „Петре Поп Арсов“ 
Богомила, Маргица Џунова, која го образложи истиот. 

 
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Збор зема советникот Рамадан Амзов и предложи да се премине кон гласање на 

извештаите и програмите на училиштата „Петре Поп Арсов“ Богомила и „Лирија“ 
Горно Јаболчиште бидејќи материјалите се доставени, сите ги имаа на увид и смета 
доколку има прашања само да се постават до претставниците на училиштата. 

Предлогот се прифати и се премина кон прашања по однос на истите. 
Збор зема советникот Каме Мирчевски и реагираше за неуреденоста на 

училишниот двор во с. Извор и праша на што се должи запуштеноста на истиот? 
Збор зема директорот на училиштето, Маргица Џунова и кажа дека постојано се 

работи и се средува од страна на вработените.  
Збор зема советникот Елизабета Дојчиновска и праша дали училиштата имаат 

став околу присуството на учениците, дали да се спроведе онлајн настава или настава 
со физичко присуство? 

Збор зема директорот на училиштето, Маргица Џунова и кажа дека врз основа на 
спроведена анкета меѓу родителите се доаѓа до став за физичко присуство на 
учениците и кажа дека скоро сите родители се изјасниле исто, па со оглед на тоа и 
ставот на училиштето е за физичко присуство на учениците. 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот- Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Петре Поп 
Арсов“ Богомила во учебната 2019/2020 година, го стави на гласање. 
Со 10 Гласа-ЗА, 1-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот- Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Петре Поп 
Арсов“ Богомила во учебната 2019/2020 година,  беше усвоен. 
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ТОЧКА 4. ПРЕДЛОГ- ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 
„ПЕТРЕ ПОП АРСОВ“ БОГОМИЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА    
  Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот-Годишна програма за работа на ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила во 
учебната 2020/2021 година, го стави на гласање. 
Со 10 Гласа-ЗА, 1-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот-Годишна програма за работа на ООУ „Петре Поп Арсов“ Богомила во 
учебната 2020/2021 година,  беше усвоен. 
 
ТОЧКА 5. ПРЕДЛОГ-ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА НА ООУ „ЛИРИЈА“ Г.ЈАБОЛЧИШТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
  Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Лирија“ Горно 
Јаболчиште во учебната 2019/2020 година, го стави на гласање. 
Со 11 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот-Годишен извештај за воспитно-образовната работа во ООУ „Лирија“ Горно 
Јаболчиште во учебната 2019/2020 година,  беше усвоен. 

 
ТОЧКА 6. ПРЕДЛОГ-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО 

„ЛИРИЈА“ ГОРНО ЈАБОЛЧИШТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА    
 Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот- Годишна програма за работа на ООУ „Лирија“ Г.Јаболчиште во учебната 
2020/2021 година, го стави на гласање. 
Со 11 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот- Годишна програма за работа на ООУ „Лирија“ Г.Јаболчиште во учебната 
2020/2021 година,  беше усвоен. 
 

ТОЧКА 7. ПРЕДЛОГ-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЈПКД 
„ТОПОЛКА“ ЧАШКА ЗА 2021 ГОДИНА 

Претседателот даде збор на директорот на Претпријатието кој кажа дека нема 
измени во Годишниот план за вработување на Претпријатието и дека треба да се 
запази законскиот рок за одобрување на истиот од страна на Советот. 

 Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот-Годишен план за вработување на ЈПКД „Тополка“ Чашка, го стави на 
гласање. 
Со 8 Гласа-ЗА, 3-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот- Годишен план за вработување на ЈПКД „Тополка“ Чашка,  беше усвоен. 
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ТОЧКА 8. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ОДЛУКА ОД 
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА НА РСМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА 
ЦЕНАТА ЗА ОДВЕДУВАЊЕ УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ ЗА 2020 И 2021 ГОДИНА 

Претседателот даде збор на директорот на Претпријатието кој кажа дека веќе 
претходно е дискутирано за прифаќање на Решението од страна на Регулаторна 
комисија каде имаме минимален и максумален опсег на тарифите за цената со 
забелешка за водоводот за с.Јаболчиште и таа одлука изгласана од страна на Советот 
е доставена до Регулаторната комисија но се уште не е добиен одговор, за што 
Директорот смета дека најверојатно поарди тоа што нема негативен одговор, е 
одобрено. 

Овојпат се работи за проблем кој се однесува на канализацијата со тоа што не ги 
засега населените места каде што немаат урбани отпадни води односно 
канализација. Тој кажа дека до сега се користи просечната цена од опсегот, сега се 
утврдува цена од 7,00 денари/м3, а до сега била 11,92 денари/м3, поради тоа што до 
Градоначалникот стасаа многу приговори поради енормното зголемување на цената. 

Збор зема Градоначалникот и кажа дека се додека не се донесе Одлука на Совет, 
комуналното претпријатие мора да ја применува оваа тарифа, па предлага тарифата 
да биде 7,00 денари/м3 која е во опсегот предложен од страна на Регулаторна 
комисија на РСМ. 

 Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Збор зема советникот Халит Фератов и кажа дека кога се носи Одлука од овој тип 

се однесува на жителите на цела територија на општина Чашка, а тоа значи и за 
с.Јаболчиште и смета дека тарифата треба да остане иста. 

Збор зема директорот, Радован Милошевски и кажа дека утврдувањето на цената 
се однесува само за оние населени места кои имаат канализација. 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот-Одлука за дефинирање на Одлука од Регулаторна комисија на РСМ за 
утврдување на тарифите за цената за вода за пиење и одведување на урбани отпадни 
води за 2020 и 2021 година, го стави на гласање. 
Со 10 Гласа-ЗА, 1-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот-Одлука за дефинирање на Одлука од Регулаторна комисија на РСМ за 
утврдување на тарифите за цената за вода за пиење и одведување на урбани отпадни 
води за 2020 и 2021 година,  беше усвоен. 

ТОЧКА 9. ПРЕДЛОГ-ИНФОРМАЦИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА АКУТНИТЕ 
ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-
ВЕЛЕС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДЕИНА, ЈАНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ, 
АПРИЛ, МАЈ, ЈУНИ, ЈУЛИ 2020 ГОДИНА 

Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлогот- Информација за движењето на акутните заразни заболувања на 
подрачјето на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес за месец декември 2019 година, 
јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули 2020 година, го стави на гласање. 
Со 11 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
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Предлогот-Информација за движењето на акутните заразни заболувања на 
подрачјето на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Велес за месец декември 2019 година, 
јануари, февруари, март, април, мај, јуни, јули 2020 година,  беше усвоен. 

ТОЧКА 10. БАРАЊА ЗА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
По претходно состанување на Комисијата за одлучување по Барањата за 

финансиски средства, се одобрија барањата на следните лица: 
-Санија Незировска од с.Мелница (Барање бр. 08-111/1 од 21.01.2020 год.) – 4.000 ден 
-Јордан Арсовски од с.Ореше (Барање бр.08-137/1 од 24.01.2020 год.) – 3.000 ден 
-Џемазије Шабанова од с.Долно Јаболчиште (Барање бр.08-419/1 од 03.03.2020 год)-

3.000 ден 
-Тодорче Давчевски од Чашка (Барање бр. 08-1055/1 од 03.07.2020 год.)- 3.000 ден 
-Јаворка Трпковска од Скопје, Гази-Баба (Барање бр. 08-1131/1 од 27.07.2020 год) -

3.000 ден 
-Јосиф Дурчевски од с.Војница (Барање бр.08-1331/1 од 31.08.2020 год)-3.000 ден 
 
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 

Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и 
Предлозите по барањата за финансиски средства, ги стави на гласање. 
Со 11 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  

Предлозите по барањата за финансиски средства,  беа усвоени. 
 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД 
ЗА ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТА СЕДНИЦА 

 
1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ПРОМЕНА НА ЧЛЕН 

НА УПРАВЕН ОДБОР НА ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА 
Претседателот даде збор на директорот на Претпријатието кој кажа дека 

измената на членот на Управниот одбор при ЈПКД „Тополка“ се однесува на лицето 
Аце Алексовски кој често отсуствува од седиците, а без неговото присуство се 
доведува во прашање кворумот за работа на Управниот одбор на Претпријатието. 
Директорот кажа дека по одражана седница од страна на Управниот одбор на ЈПКД 
Тополка за нов член на Управен одбор при ЈПКД „Тополка“ Чашка се предлага лицето 
Евдокија Конукова, вработена во Претпријатието. 

 Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Збор зема советникот Рамадан Амзов и кажа дека има информација дека има  

Одлука за исплаќање патни трошоци надвор од паушалот по седница на членовите на 
Управниот одбор, дали е тоа точно затоа што ако е така, тие имаат право да го бараат 
истото. 

Збор зема Директорот Радован Милошевски и кажа дека таква одлука постои и се 
е исплатено. 

Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата 
и Предлогот- Одлука за промена на член на Управен одбор на ЈПКД „Тополка“  Чашка, 
го стави на гласање. 
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Со 7 Гласа-ЗА, 4-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот- Одлука за промена на член на Управен одбор на ЈПКД „Тополка“  

Чашка,  беше усвоен. 
2. ПРЕДЛОГ-ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 

2021 ГОДИНА; 
Претседателот даде збор на Градоначалникот кој кажа дека веќе трета година се 

носи ист Годишен план за вработување на општина Чашка и мора да се запази 
законскиот рок за негово изгласување од страна на Советот. 

 Претседателот праша дали некој од присутните сака збор? 
Збор зема советникот Халит Фератов кој смета дека требало повеќе да се работи 

на тоа да систематизираат работните места. 
Збор зема Градоначалникот и кажа дека моментално во процедура се тројца 

вработени но поради балансиерот кој мора да се почитува не можат да се 
систематизираат сите, а дополнителен проблем беше и времето поминато со 
техничка влада кога е забранета таа постапка. 

Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата 
и Предлогот- Одлука за промена на член на Управен одбор на ЈПКД „Тополка“  Чашка, 
го стави на гласање. 

Со 8 Гласа-ЗА, 3-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ  
Предлогот- Одлука за промена на член на Управен одбор на ЈПКД „Тополка“  

Чашка,  беше усвоен. 
 

 
СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА 

РАЗНО 

Бидејќи никој друг од присутните не побара збор, Претседателот на Советот-
Муамед Ахмедов, констатира дека сите точки од дневниот ред и дополнувањето на 
истиот од 44-та седница се исцрпени и во 13:00 часот ја заклучи седницата. 

 
 
 
 
        Записникот го води 
Душица Јованова, дипл.прав.                                    ОПШТИНА ЧАШКА  

                                                                                Претседател на Совет 
                                                                               Муамед Ахмедов 

 


