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P R O Ç E S V E R B A L I 

i mbledhjes së dyzet e pesë të Këshillit të Komunës së Çashkës 
e mbajtur më 29.09.2020  

 
Mbledhja ishte caktuar me Vendim nr. 08-1420/1 të datës 14.09.2020 nga Kryetari i 

Këshillit të Komunës së Çashkës-Muamed Ahmedov. 
Të pranishëm në mbledhje ishin  anëtarët e këshillit të komunës së çashkës-Goran 

Stojanovski, Elizabeta Dojçinovska, Kame Mirçevski, Ramadan Amzov, Rushit Sadikov, 
Zhaklina Postollovska, Ibraim Ismaillovski i Halit Feratov, 

Në mbledhje nuk ishin të pranishëm: Borçe Stojanovski dhe Magbule Kadriova. 
Në mbledhje ishte i pranishëm edhe Kryetari i Komunës Goran Stojanovski dhe 

Dushica Jovanova nga administrata e komunës. 
Mbledhjen në ora 11:00 e hapi Kryetari i Këshillit Muamed Ahmedov, i përshëndeti 

të pranishmit dhe konstatoi se në mbledhjen e 45 janë të pranishëm 9 anëtarë të 
Këshillit dhe i njejti mund të punojë dhe sjell vendime. 

  
 

RENDI I DITËS 
1. Propozim – Vendim për ndryshimin e ndarjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës 

së Çashkës për vitin 2020; 
2. Propozim – Vendim për miratimin e Raportit-Elaboratit për vlerësimin e dëmeve 

të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore; 
3. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 

luajtëshme – traktor i ri me karrocë dhe mehanizëm plotësues NPVK Topollka 
Çashkë; 

4. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – automjet i përdorur për transport të mbeturinavekomunale NPVK 
Topollka Çashkë; 

5. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – mjet për hudhjen e kripës dhe rërës për mirëmbajtjen dhe pastrimin 
e rrugëve lokale gjatë dimrit NPVK Topollka; 

6. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – automjet i përdorur Pezho 306 me tabela regjistrimi VE 313 BV 
NPVK Topollka; 

7. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme –NPVK Topollka Çashkë; 

8. Propozim-Kërkesa  për mjete financiare; 
9. Pyetje Këshilltarësh; 
10.  E ndryshme. 
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PLOTËSIM I RENDIT TË DITËS I MBLEDHJES SË DYZET E PESË 

1. Propozim – Vendim për dorëzimin e kërkesave të Shkollave Fillore Komunale për 
pëlqim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për realizimin e 
mësimit me pjesëmarrje fizike në vitin shkollorë 2020/2021.  

 
 

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 9 vota-Për. 

Proçesverbali i Mbledhjes 44 të Këshillit të Komunës së Çashkës u miratua 
njëzërit me 9 vota Për. 
 
 
Pika 1. Propozim – Vendim për ndryshimin e ndarjes së mjeteve të Buxhetit të 
Komunës së Çashkës për vitin 2020; 

Kryetari i Këshillit ia dha fjallën Maja Anastasovska, e punësuar nëadministratën 
e komunës e cila në detaje e sqaroi ndryshimin gjegjësisht ridestinimin e mjeteve në 
Buxhetin e Komunës së Çashkës për vitin 2020. 
 Fjalën e mori Kryetari i Komunësi i cili tha se ndryshimi gjegjësisht mungesa e 
mjeteve paraqitet për shkak se nuk janë realizuar të gjitha vendimet për punësim në afat 
të pacaktuar për shkak të koronavirusit dhe nuk dihet nëse do të marrin vendime deri në 
fund të vitit, që do të thotë se mjetet e parapara për punësim të përhershëm shkojnë për 
punësime të përkohëshme. 

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 ndryshimin e ndarjes së mjeteve të Buxhetit të Komunës së Çashkës për vitin 2020 e 
kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për ndryshimin e ndarjes së mjeteve të Buxhetit 
të Komunës së Çashkës për vitin 2020. 
. 
 
Pika 2. Propozim – Vendim për miratimin e Raportit-Elaboratit për vlerësimin e 
dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore; 

Kryetari i Komunës e sqaroi pikën e rendit të ditës dhe tha se bëhet fjalë për 
Raport gjegjësisht Elaborat të hartuar nga Komisioni për vlerësimin e dëmeve nga 
fatkeqësia natyrore. 

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 miratimin e Raportit-Elaboratit për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga 
fatkeqësia natyrore e kaloi për votim. 
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Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për miratimin e Raportit-Elaboratit për 
vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësia natyrore. 
 

  
Pika 3. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – traktor i ri me karrocë dhe mehanizëm plotësues NPVK Topollka 
Çashkë; 

Fjalën e mori Kryetari i Komunësi i cili tha se të gjitha pikat e rendit të ditës që 
kanë të bjnë me NPVK Topollka janë për dhënien në shfrytëzim të përhershëm të 
sendeve të luajtëshme gjegjësisht automjete dhe mehanizëm plotësues që deri tani 
ishte pronë e Komunës së Çashkës, gjegjësisht prokurime të kryera nëpërmjet Buxhetit 
të Komunës së Çashkës, me qëllimqë të mos na paraqiten në fund të vitit në listën e 
regjistrimit të komunës por të evidentohen në ndërmarje. 

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 dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të luajtëshme – traktor i ri me 
karrocë dhe mehanizëm plotësues NPVK Topollka Çashkë e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të 
sendeve të luajtëshme – traktor i ri me karrocë dhe mehanizëm plotësues NPVK 
Topollka Çashkë. 
 
 
Pika 4. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – automjet i përdorur për transport të mbeturinavekomunale NPVK 
Topollka Çashkë; 

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 dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të luajtëshme – automjet i përdorur 
për transport të mbeturinavekomunale NPVK Topollka Çashkë e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të 
sendeve të luajtëshme – automjet i përdorur për transport të mbeturinavekomunale 
NPVK Topollka Çashkë. 
 
 
Pika 5. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – mjet për hudhjen e kripës dhe rërës për mirëmbajtjen dhe pastrimin e 
rrugëve lokale gjatë dimrit NPVK Topollka; 

Kryetari i Këshillit pyeti nëse dikush do ta marrë fjalën? 
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Me qenë se askush nuk u paraqit për debat, e mbylli debatin dhe Propozim – Vendimin 
për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të luajtëshme – mjet për hudhjen e 
kripës dhe rërës për mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve lokale gjatë dimrit NPVK 
Topollka e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të 
sendeve të luajtëshme – mjet për hudhjen e kripës dhe rërës për mirëmbajtjen dhe 
pastrimin e rrugëve lokale gjatë dimrit NPVK Topollka. 
 
 
Pika 6. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme – automjet i përdorur Pezho 306 me tabela regjistrimi VE 313 BV NPVK 
Topollka; 

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 dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të luajtëshme – automjet i përdorur 
Pezho 306 me tabela regjistrimi VE 313 BV NPVK Topollka e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të 
sendeve të luajtëshme – automjet i përdorur Pezho 306 me tabela regjistrimi VE 313 BV 
NPVK Topollka. 
 
 
Pika 7. Propozim – Vendim për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të 
luajtëshme –NPVK Topollka Çashkë 

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 dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të sendeve të luajtëshme –NPVK Topollka 
Çashkë e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dhënien në shfrytëzm të përherëshëm të 
sendeve të luajtëshme –NPVK Topollka Çashkë. 
 
 
Pika 8. Propozim – Vendim për dorëzimin e kërkesave të Shkollave Fillore 
Komunale për pëlqim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për 
realizimin e mësimit me pjesëmarrje fizike në vitin shkollorë 2020/2021. 
 Fjalën e mori Kryetari i Komunës i cili tha se ky Vendim sillet me qëllim që të 
dorëzohet në Ministrinë e Arsimit që të marrim pëlqim për mësim me prezencë fizike për 
nxënësit e Komunës së Çashkës. Ai shtoi se ajo që është thënë në fund nga Komisioni 
është se do të ketë Përfundim për mësim me prezencë fizike për shkollat “Petre Pop 
Arsov” Bogomillë dhe Sogle, ndërsa mësimi në shkollat “Todor Janev” Çashkë dhe “Liria” 
Jabollçisht i Epërm nuk do të jetë me prezencë fizike. 
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Ai gjithashtu theksoi se Komuna e Çashkës fitoi 11 Laptop kompjutorë prej të cilëve 6 iu 
ndanë SHFK “Liria” dhe 5 SHFK “Todor Janev”, ndërsa SHFK “Petre Pop Arsov” nuk ka 
nevojë për kompjutorë sepse mësimi atje zhvillohet me prezencëfizike të nxënësve. 
Komuna e Çashkës tha ai së bashku me shkollat do të sigurojë edhe 40 laptop 
kompjutorë për arsimtarët sepse nga dita e enjte fillojnë me punë dhe do të ligjerojnë 
nga kabinetet etyre. Kompjutorët do të sigurohen për 15 ditë, ndërsa janë siguruar edhe 
banka dhe mjete për deyinfektim që do tu ndahen shkollave qendrore.  
 Fjalën e mori anëtari i Këshillit Halit Feratov i cili  tha se shkolla Liria është 
shumë pak e pregaditur për këtë lloj mësimi për shkakse nuk ka laptop për çdo nxënës, 
sipas tijë vetëm 5% e nxënësve kanë mundësi ta ndjekin mësimin onlajn dhe kërkoi nga 
Kryetari i Komunës që të gjendet ndonjë zgjidhje dhe tu ndihmohet fëmijëve. Ai është 
imendimit se duhet ti propozohet Qeverisë që të gjendet zgjidhje për këtë problem, 
ndyshe nuk do të realizohet me sukses mësimi. Ai gjithashtu theksoi se laptop 
kompjutorët që janë siguruar janë me performanca të ulëta dhe nuk mund mund të 
mbahet mësimi onlajn. 
 Kryetari i Komunës tha se kishte pasurmbledhje me arsimtarët e Melnicës, 
Iyvorit dhe Çashës, do të ndalet kompenzimi për transport dhe është i mendimit se me 
këtë kursim dhe me përkrahjen e komunës mund tu ndihmohet nxënësve, por në rradhë 
të parë do të kërkojmë prej drejtorëvetë shkollave informacion sa laptop kompjutorë 
nevoiten për nxënësit e kategorive sociale dhe tu jepen tabletë me revers gjegjësisht do 
të jenë të detyruar ti kthejnë.  

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 dorëzimin e kërkesave të Shkollave Fillore Komunale për pëlqim në Qeverinë e 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, për realizimin e mësimit me pjesëmarrje fizike në 
vitin shkollorë 2020/2021 e kaloi për votim. 
Me 9 vota-Për, 0-Të përmbajtur dhe 0-Kundër  
Këshilli e miratoi Propozim – Vendimin për dorëzimin e kërkesave të Shkollave Fillore 
Komunale për pëlqim në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për realizimin e 
mësimit me pjesëmarrje fizike në vitin shkollorë 2020/2021. 
 
 

 Pyetje Këshilltarësh 
  Fjalën e mori Kryetari i Këshillit i cili iu drejtua Kryetarit të komunës lidhur me 
 me transportin e të punësuarve në administratën e komunës që për momentin nuk 
 paguhet gjegjësisht paguajnë vetë. Ai si Kryetar i Këshillit të Komunës së Çashkës 
 mendon se këta persona udhëtojnë çdo ditë dhe se shpenzimet janë të mëdha si për ata 
 që udhëtojnë nga Velesi edheata që udhëtojnë nga Jabollçishti i Epërm ndërsa me ligj 
 mund tu paguhet. 
  Kryetari i komunës tha se me ligj është i mbrojtur pasi që në bazë të ligjit 
mundet por nuk është i detyruar ta  paguajë transportin për tëpunësuarit dhe mendon se 
nuk duhet ta paguajë.  
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E ndryshme 
  

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                                

KMUNA E ÇASHKËS 
  Kryetari i Këshillit 
  Muamed Ahmedov 

 
 
 
 


