Република Северна Македонија
Општина Чашка

Republika e Maqedonisë së Veriut
Komuna e Çashkës

ЗАПИСНИК
oд одржана ЧЕТИРИЕСЕТ И ПЕТТА седница на
Советот на Општина Чашка на ден 29.09.2020 година
Седницата беше свикана со Решение бр.08-1420/1 од 14.09.2020 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, Каме Мирчевски, Рамадан Амзов, Рушид
Садиков, Жаклина Постоловска, Ибраим Исмаилоски и Халит Фератов.
На седница присуствуваше Градоначалникот Горан Стојановски, Душица Јованова,
Маја Анастасовска и Сали Латифов од општинската администрација.
На седницата на присуствуваа советниците: Борче Анѓеловски и Магбуле Кадриова.
Во 11:00 часот седницата ја отвори претседателот на Советот - Муамед Ахмедов, кој
ги поздрави присутните и констатира дека на 44-та седница се присутни 9 членови на
Советот и дека истиот може полноправно да работи и одлучува.

ДНЕВЕН РЕД
1.

Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Чашка за 2020 година;
2. Предлог-Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат за проценети штети од
елементарна непогода;
3. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-нов трактор со
приколка и приклучна механизација на ЈПКД „Тополка“ Чашка;
4. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
за собирање и транспорт на комунален отпад на ЈПКД „Тополка“ Чашка;
5. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-комунален
расфрлувач на сол и песок за одржување и чистење на локални патишта во зимски
услови;
6. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
Пежо 306 со регистарска ознака VE 313 BV;
7. Предлог-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈПКД
„Тополка“ Чашка;
8. Предлог-Барања за финансиски средства;
9. Советнички прашања;
10. Разнo;
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДНЕВЕН РЕД
ЗА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПЕТТА СЕДНИЦА

1.

Предлог-Одлука за доставување на барања за согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство од основните
општинскиучилишта во Општина Чашка во учебната 2020/2021 година
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 9 гласа – ЗА
Записникот од 44 седница на Советот на општина Чашка, беше едногласно
усвоен со 9 гласа-ЗА.
ТОЧКА 1. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА НА
БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ЧАШКА ЗА 2020 ГОДИНА;
Претседателот даде збор на Маја Анастасовска од општинската администрација
која детално ја објасни измената односно пренамената на средствата во Буџетот на
општина Чашка за 2020 година.
Збор зема Градоначалникот и кажа дека измената односно недостатокот на
средства се јавува бидејќи не се реализирале сите решенија за неопределено
вработување поради корона вирусот и не се знае дали и ќе добијат до крајот на
годината, значи средствата одат од оние што биле предвидени за трајно вработени на
времено вработени.
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Чашка за 2020 година го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина
Чашка за 2020 година, беше едногласно усвоен.
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ТОЧКА 2. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ-ЕЛАБОРАТ ЗА
ПРОЦЕНЕТИ ШТЕТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА;
Градоначалникот даде образложение за оваа точка и кажа дека станува збор за
Извештај односно Елаборат изработен од страна на Комисија за процена на штети од
елементарна непогода.
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот- Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат за проценети штети од
елементарна непогода го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за усвојување на Извештај-Елаборат за проценети штети од
елементарна непогода, беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 3. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ
СТВАРИ-НОВ ТРАКТОР СО ПРИКОЛКА И ПРИКЛУЧНА МЕХАНИЗАЦИЈА НА ЈПКД
“ТОПОЛКА“ ЧАШКА;
Збор зема Градоначалникот и кажа дека сите точки кои на оваа седница се
однесуваат на ЈПКД „Тополка“ се за давање на трајно користење на недвижни ствари
односно возила како и друга опрема која досега беше во сопственост на Општина Чашка,
односно набавки кои се спроведени преку Буџетот на Општината и се со цел да не се
јават на крајот на годината на пописна листа на општината туку истите да бидат
евидентирани во Претпријатието.
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-нов трактор со
приколка и приклучна механизација на ЈПКД „Тополка“ Чашка го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-нов трактор со
приколка и приклучна механизација на ЈПКД „Тополка“ Чашка, беше едногласно
усвоен.
ТОЧКА 4. ПРЕДЛОГ- ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ-ПОЛОВНО ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА
КОМУНАЛЕН ОТПАД НА ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА;
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот- Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
за собирање и транспорт на комунален отпад на ЈПКД „Тополка“ Чашка го стави на
гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот- Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
за собирање и транспорт на комунален отпад на ЈПКД „Тополка“ Чашка, беше
едногласно усвоен.
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ТОЧКА 5. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ-КОМУНАЛЕН РАСФРЛУВАЧ НА СОЛ И ПЕСОК ЗА
ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ;
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-комунален
расфрлувач на сол и песок за одржување и чистење на локални патишта во зимски
услови го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-комунален
расфрлувач на сол и песок за одржување и чистење на локални патишта во зимски
услови;, беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 6. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ-ПОЛОВНО ВОЗИЛО ПЕЖО 306 СО РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА
VE-313-BV;
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
Пежо 306 со регистарска ознака VE 313 BV, го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-половно возило
Пежо 306 со регистарска ознака VE 313 BV, беше едногласно усвоен.
ТОЧКА 7. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА
ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот- Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈПКД
„Тополка“ Чашка, го стави на гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
Предлогот-Одлука за давање на трајно користење на движни ствари на ЈПКД
„Тополка“ Чашка, беше усвоен.
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ТОЧКА 8. ПРЕДЛОГ-ОДЛУКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА
СОГЛАСНОСТ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ОД ОСНОВНИТЕ
ОПШТИНСКИ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ЧАШКА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021
ГОДИНА;
Збор зема Градоначалникот и кажа дека оваа Одлука која е на дневен ред на
Советот се носи со цел да се достави до Министерство за образование за да се добие
мислење за физичко присуство на учениците на територијата на општина Чашка.
Градоначалникот кажа дека последно што е кажано од страна на Комисјата е дека ќе
има Заклучок за физичко присуство за училиштата „Петре Поп Арсов“ Богомила и
Согле, а додека наставата во училиштата „Тодор Јанев“ Чашка и „Лирија“ Горно
Јаболчиште ќе биде без физичко присуство.
Градоначалникот потенцираше дека Општина Чашка доби 11 лаптопи за
потребите на училиштата од кои 6 се доделени на ООУ „Лирија“ и 5 на ООУ „Тодор
Јанев“, а бидејќи ООУ „Петре Поп Арсов“ ќе имаат физичко присуство на учениците,
тие немаат потреба од лаптопи.
Општина Чашка заедно со училиштата спроведува интервентна набавака на уште
40 лаптопи за наставниците бидејќи тие од четврток ќе доаѓаат на работа и ќе
предааваат од сопствените кабинети и тие ќе бидат набавени во рок од 15 дена.
Дополнително се набавени клупи кои ќе се доделат на централните училишта и
средства за дезинфекција.
Збор зема советникот Халит Фератов и кажа дека подготвеноста на училиштето
„Лирија“ е многу ниска за овој вид на настава бидејќи не се спремни со лаптопи за
секое дете, смета дека само 5% од учениците имаат можност да следат онлајн настава
и побара од Градоначалникот да се изнајде некое решение да се помогне на децата,
смета дека треба да се предложи до Влада за да се најде решение за овој проблем,
бидејќи нема да има успешна реализација на наставата. Воедно Фератов
потенцираше дека лаптопите кои се набавуваат се со многу ниски перформанси за да
ја поддржат онлајн наставата.
Градоначалникот кажа дека имал состанок со наставниците кои патуваат од
Извор, Мелница и Чашка и го укина надоместокот за превоз и смета дека таа заштеда
заедно со поддршка од општината може да се помогне со тоа што прво ќе се побара од
директорите на училиштата информација колку лаптопи се потребни за учениците
од социјално-ранливи категории и да им се дадат таблети на реверс односно ќе се
задолжат да ги вратат.
Претседателот праша дали некој од присутните сака збор?
Бидејќи никој од присутните не побара збор, Претседателот ја затвори расправата и
Предлогот-Одлука за доставување на барања за согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство од основните
општински училишта во Општина Чашка во учебната 2020/2021 година, го стави на
гласање.
Со 9 Гласа-ЗА, 0-ВОЗДРЖАН и 0-ПРОТИВ
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Предлогот-Одлука за доставување на барања за согласност од Владата на Република
Северна Македонија за реализирање на настава со физичко присуство од основните
општински училишта во Општина Чашка во учебната 2020/2021 година, беше усвоен.

СОВЕТНИЧКИ ПРАШАЊА
Збор зема Претседателот на Советот и се обрати до Градоначалникот во однос на
превозот на вработените во општинската администрација кој моментално не се
исплаќа односно е на нивни товар. Тој кажа дека како Претседател на Советот на
Општина Чашка смета дека тие лица патуваат секој ден и дека трошоците се големи и
за оние кои патуваат од Велес, како и од с.Горно Јаболчиште и смета дека законски
може да им се плаќа.
Градоначалникот кажа дека е законски покриен бидејќи според закон може, но не
мора да го плаќа превозот на вработените и смета дека не треба да се плаќа.
РАЗНО
Бидејќи никој друг од присутните не побара збор, Претседателот на СоветотМуамед 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.
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ОПШТИНА ЧАШКА
Претседател на Совет
Муамед Ахмедов

“Ilindenska” 8 1413 lagja e Çashkës
t.+389 (0) 43 241 400 f. 241 343

e-mail: opstina@caska.gov.mk
www.caska.gov.mk

