
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната десетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 21.09.2018 година, со почеток во 12.00 часот 
во салата на Општина Градско на следиот  

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Одлука за давање на времено користење на спортски терен (Фудбалско 

игралиште) Градско и објект (соблекувална) на ФК „Тим Локомотива 2018“ Градско. 

3. Предлог-Годишен извештај за работата на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 

2017/2018 година. 

4. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 

2018/2019 година. 

5. Предлог-Извештај за работата на ЈКП „Клепа“ Градско за периодот од 01.01. до 

30.06.2018 година. 

6. Разгледувања на барања и поднесоци. 
7. Разно.   

 
Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот на Општина Градско, 

Александар Јорданов. 
Од 9 советници, на седницата присутни беа  сите 9 советници: Александар Јорданов, 

Ацо Малчев, Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги 
Тричковски, Иванче Иванов и Гордана Христова.   

На седницата присуствуваше  Градоначалникот  на Општина Градско, Роберт 
Бешовски. 

 
По констатацијата дека постои кворум за работа, претседателот на Советот ја отвори 

седницата, го прочита предложениот дневен ред. 
Виолета Малчева- процедурално- добро е да се почитуваат законските норми. 

Материјалот не е доставен пред 7 дена, а Извештајот на ЈКП„Клепа“ ни го доставувате 
сега на самата седница, кога да го разгледаме. Не е убаво ова да се практикува во 
иднина. 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 8 гласа ЗА  и 1 ПРОТИВ беше усвоен. 
  

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 10-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 9-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 9-

та Седница на Советот на Општина Градско. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Записникот од 9-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  9-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Одлука за давање на времено користење на спортски терен (Фудбалско 

игралиште) Градско и објект (соблекувална) на ФК „Тим Локомотива 2018“ Градско.  

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- веќе знаете дека повторно го формираме фудбалскиот клуб. Вие 

како совет и јас како градоначалник, како и приватните фирми финансиски ќе им 

помагаме, но треба да има и основа за користење на теренот, да има каде да тренираат. 

Фудбалското игралиште е изградено од АМС, а ние управуваме со него. Соблекувалната 

треба да се среди има испукани цевки и треба да се молерисува, треба да се тргнат и 

материјалите за улично осветлување кои се ставени таму. Одлуката е давање на 



користење на 10 години. Утре играат во Чашка со ФК Мартолци. Облеката е набавена, 

треба да се одберат уште копачки, поквалитетни.Со превозниците договорено е да ги 

возат кога ќе има потреба. Останува уште оваа Одлука. 

Иванче Иванов- кој ќе го одржува теренот. 

Роберт Бешовски- ЈКП„Клепа“. 

Димче Петров- Превозниците се нашите или од страна? 

Роберт Бешовски- Превозноците се тие кои што ги возат учениците, без надокнада, 

како спонзори. 

Иванче Иванов- дали ќе биде доволно едно комбе? 

Роберт Бешовски- има комбе со 20 седишта, мислам дека е доволно. 

Виолета Малчева- да не е долг периодот од 10 години? 

Роберт Бешовски- од искуство со другите општини е 10 години. 

Александар Јорданов- доколку сметаме дека има потреба од прекинување тоа може 

да направиме кога сакаме. 

Иванче Иванов- може ли за друга намена да го користат? 

Дрги Тричковски- ако се формира друг клуб може и тој да го користи. 

Виолета Малчева- тоа треба да се регулира со договор. 

Иванче Иванов- да не е надвор од закон. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање на времено користење на 
спортски терен (Фудбалско игралиште) Градско и објект (соблекувална) на ФК „Тим 
Локомотива 2018“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање на времено користење на спортски терен (Фудбалско игралиште) 
Градско и објект (соблекувална) на ФК „Тим Локомотива 2018“ Градско. 

 

3.Годишен извештај за работата на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 

2017/2018 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Поради оправдано отсуство на директорот на ООУ„Даме Груев“Градско, 

образложение по оваа точка даде секретарот на училиштето Тони Калајџиев. Извештајот 

се прави согласно насоките на МОН и БРО. Ќе презентирам делови кои се поважни. 

Условите во училиштето се подобрени во секој поглед, воспитен, образовен, кадровски. 

Во однос на наставните средства добро стоиме, но секогаш може подобро. Училиштето 

учествува на сите натпревари кои се поддржани од МОН. Се води грижа за здравјето на 

учениците. Секоја година нотираме која задача е реализирана од планот. Посебен дел е 

извештајот за работата на Наставничкиот совет, на ист начин е даден и извештајот за 

работа на УО, Советот на родители. Во континуитет набавуваме и и нагледни средства. 

Драги Тричковски- CD-то не го отворија сите, имавме некој проблем, треба 

материјалот да ни го доставите и по e-mail. 

Иванче Иванов- овој извештај освен што го доставувате за усвојување на Совет, 

подлежи ли на увид од други институции? 

Тони Калајџиев- имавме интегрална евалуација, предмет на контрола е и Годишниот 

извештај, немавме забелешки по истиот. 

Иванче Иванов- би се стремел колку што може нашите деца да бидат по запознати со 

употребата на компјутерите за образовни цели, а не за за игри. Избор на најдобар 

наставник, може да се избере и наставник и ученик со број на ученици со кои учествува 

на натпревари и број на освоени места. 

Гордана Христова- околу делот за развоен план во наредните 3 до 5 години, кој е 

развојниот план на училиштето? 

Тони Калајџиев- не можам да кажам, не сум бил вклучен во тие активности, на 

наредна седница да Ви одговори директорката. 

Гордана Христова- подобрување на условите, кои се тие, дали е уредување на дворот 

и дали е во образовниот процес, дали има унапредување? 

Драги Тричковски- каде е директорката? 

Тони Калјџиев- на семинар, професионален развој. 



 

Иванче Иванов- во извештајот и програмата има промена во бројот на вработени. 

Тони Калајџиев- наставниот кадар треба да се обезбеди со потребен број на часови, 

имаме вработени на определено работно време и со престанок од потребата од број на 

часови престанува и работниот однос. На Зоран Јаневски му престана работниот однос.  

Иванче Иванов- бројот на хигиеничари е 11. 

Тони Калајџиев- да. 

Виолета Малчева- јас не го отворив CD-то, кога е донесен на УО и до кога е законски 

рок да се усвои на совет? 

Тони Калајџиев- на 31.август се донесени на УО, а на совет треба до 30 септември. 

Виолета Малчева- до сега е пракса директорот да ги образложи и извештајот и 

програмата. Ова не е добро, општината и директорот треба да се координираат. 

Иванче Иванов- да дојде на наредна седница. 

Драги Тричковски- ние сега ќе ги изгласамепосле нема потреба да иде. 

Виолета Малчева- наставникот по етика дали е соодветен? 

Тони Калајџиев- да, има категории и според нив соодветен е. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Годишниот извештај за работата на ООУ „Даме 
Груев“ Градско за учебната 2017/2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Годишниот извештај за работата на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 
2017/2018 година. 
 

4.Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 2018/2019 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Тони Калајџиев- исто и програмата е направена согласно насоките од МОН и БРО, 

унифицирана е. Како и извештајот не ќе можам во целост да ја образложам. Ќе се 
задржам на тоа што е најважно. Нов дел е мапата на училиштето по простории и катови. 
Во состав на програмата дадени се акциските планови, прикажани се задолжителната и 
дополнителната настава. Посебен акцент се стави на грижата за здравјето на учениците. 
Соработката со локалната самоуправа е добра.  

Драги Тричковски- колку ученици има вкупно, а колку наставен кадар? 
Тони Калајџиев- 333 ученици во 24 паралелки и 33 наставници. 
Драги Тричковски- значи децата се намалуваат. 
Иванче Иванов- кој е магистар. 
Тони Калајџиев- Милка Димановска по англиски, но во однос на платата од наставник 

до доктор иста е. 
Иванче Иванов- мисијата на школото е јазичното изучување. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ 
Градско за учебната 2018/2019 година. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Годишната програма за работа на ООУ „Даме Груев“ Градско 
за учебната 2018/2019 година. 
 

5.Извештај за работата на ЈКП „Клепа“ Градско за периодот од 01.01. до 30.06.2018 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Сања Мирчевска Наумчева. Во однос на 

водоводната мрежа е 5 пати. Во Виничани интервенирано е 3 пати, во Ногаевци 2 пати. 
Сменети се 2 потопни пумпи во Долно Градско и Чичево. Водата редовно се хлорираи 
истата е исправна за пиење. Два пати се земаат примероци за испитување од различни 
места, најчесто од детската градинка. Во однос на канализационата мреза имаше повеќе 
интервенции. Во Долно Градско 5 шахти, во Виничани 2 пати, во Кочилари 1 крак беше 
запушен, во Ногаевци кај млекарата. Изнесувањето на сметот се врши редовно, 
плоштадот редовно се чисти, редовно се коси, месечните трошоци редовно го плаќаме. 

Во врска со кварталниот извештај образложение даде Катерина Минова 
сметководител- основните средства се оскудни, мора со одлука на совет да се отстапат 



на ЈКП. Побарувањата се големи, но не се реални, заостанати од минати години кои 
треба да се отпишат. Немаат големи обврски, редовно се подмируваат, редовно се плаќа 
фонд за води, аконтација редовно плаќаме. За оперативни приходи до сега имаме 
1.762.000, а лани имало 1.754.000 денари. За плати на вработените имаме 353.000 
денари. На стр. 3 на залихи имаме 96.000 денари. 

Гордана Христова- фактурата на ЕВН дали може со договор да се префактурира од 
Комуналец на Клепа? 

Сања Мирчевска-Наумчева- бевме во ЕВН разговарано е. Но не е баш едноставно. 
Гордана Христова- со интерен договор. 
Катерина Минова- не може, затоа е со договор за цесија. 
Виолета Малчева- треба и правно да биде издржано, а не само економски. 
Гордана Христова- имате побарувања од Клепа, во иднина може ли да ги издвоите на 

посебно конто што се можни за наплата да се има реална престава кои се побарувањата. 
Роберт Бешовски- да појаснам, точно дека е разговарано со ЕВН. Проблемот е 

долгогодишен. За чудо сме едни од руралните општини кои има 2 ЈКП. Од 2008 до 2018 
обврските за струја се на Комуналец. Проблем е за струја, треба да направат договор со 
ЕВН да ги превземат и старите обврски и да се фактурира на Клепа. Нема прекин на на 
струја за пумпите, населението е заштитено со закон. Имаме проблем со Комуналец, 
продуцира трошок, има 3 вработени. Бараме начин за решавање на проблемот но тешко 
оди. Треба да размислиме добро, да се формира работна група и да се види што треба 
да се направи. ЈКП со закон не можат да одат во стечај. Наша обврска е, колку повеќе 
чекаме, толку повеќе проблеми. Мора да се реши и да им помогнеме на тие 3 вработени. 

Виолета Малчева- план и програма ќе направат директорот и градоначалникот. 
Гордана Христова- во билансот нема реален приказ на трошоците. 
Иванче Иванов- за Катерина, 353.000 денари трошок за плати за 8 вработени, 

прикажувате малку пари, а платите се поголеми.  
Катерина Минова- тоа е нето плати за вработените, најчесто се на минимална плата, 

a посебно се договор на дело. 
Иванче Иванов- за Сања, зголемување на останати побарувања, каква е наплатата на 

вода, дали е 90, 98 или 100%. 
Сања Мирчевска Наумчева- имаме 80% наплата стари и нови побарувања, а 73% за 

нови побарувања. 
Иванче Иванов- дали како советници сметаме дека е доволна наплатата. 
Сања Мирчевска Наумчева- ние се трудиме и сакаме да се подобри. 
Иванче Иванов- дали како физичко лице ако 1 година не плаќам долгот ќе застари? 
Сања Мирчевска Наумчева- да, но ние ќе Ве тужиме пред да помине 1 година. 
Иванче Иванов- јас сум за директно исклучување. За 3 вработени во Комуналец дали 

се запознати дека му се книжи плата во Комуналец, а земаат плата од Клепа и каков е 
нивниот став. 

Роберт Бешовски- упатени се од 2000 година се таму. Мачна и тешка е работата со 
комуналното претпријатие. Се бара начин како да им се исплатат заостанатите 
придонеси. 

Драги Тричковски- земаат плата на договор на дело од Клепа, после ќе ги бараат 
заостанатите плати од Комуналец. 

Роберт Бешовски- продуцираат трошоци, мора да се реши, треба да се стави 
директор. 

Виолета Малчева- рековте извршена е интервенција со машина со висок притисок, 
колку кошта тоа? 

Сања Мирчевска Наумчева- 4.200 денари од час и 50 денари од км. 
Роберт Бешовски- добра работа е ЈКП да има таква машина да добиеме како 

донација.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Извештајот за работата на ЈКП „Клепа“ Градско за 
периодот од 01.01. до 30.06.2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Извештајот за работата на ЈКП „Клепа“ Градско за периодот од 01.01. до 30.06.2018 
година. 
 

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 
   -нема 

 

 



 

7.Разно. 

Драги Тричковски- пред 2-3 месеци реагиравме да се тргнат циглите од патот на 

школото, се уште стојат, не е во ред. 

Роберт Бешовски- луѓето што требаше да ги тргнат, не ги тргнаа, јас лично ќе ги 

тргнам. 

Драги Тричковски- централното градско подрачје не ми се допаѓа, објектот на 

Каранфил, на Кире (Момчило), а и скипот стои многу време треба да се тргне. 

Роберт Бешовски- станува збор за приватни објекти, Иле и Дуле со отворањето на 

хостелот му помагаат за добар изглед и јас помагав. Ќе се тргне и скипот, треба да се 

сменат гуми. 

Виолета Малчева- тоа се приватни работи. 

Роберт Бешовски- ќе отпочне уредување на училишниот двор и дел од тезгите ќе се 

стават на плоштадот кај објектот на Каранфил, ќе се стават 4 тезги направени од дрво. Ќе 

се прави и улицата Александар Македонски (шеталисте). 

Драги Тричковски- во врска со црквата, ќе се прави ли, има ли локација, да се знае 

големината. Мора да има собир на граѓани, да изберат иницијативен одбор. Ако биде под 

пазарот да се направи платформа да се подигне, да не биде како во дупка. 

Виолета Малчева- постапката не е исправна. 

Роберт Бешовски- проект има од Штипската црква. Носител е МПЦ. Има формирано 

ИО. 

Виолета Малчева- кој го формираше тој одбор? 

Роберт Бешовски- попот Влатко. 

Драги Тричковски- проблемот со земјиштето решен ли е? 

Роберт Бешовски- земјиштето е сопственост на РМ, ќе биде пред старата општинска 

зграда, но не е утврдено точно. 

Виолета Малчева- после преминува на МПЦ, прво е ИО. 

Иванче Иванов- во ред е со црква, не сум против, но мислам дека погорлив е 

проблемот со гробните места. Треба тоа да биде приоритет. 

Драги Тричковски- до каде е работата со купување на нива за таа намена. 

Роберт Бешовски- јас сум да се откупи нива до старите гробишта, а не за таа опција 

кај паланка. Да се донесе одлука да плаќаме на рати на тој што е нивата и потоа да се 

парцелизира, а не како што е до сега. 

На крај сакам да Ве информирам дека има проект за зајакнување на општинските 

совети кој ќе трае 2 години, даваат до 12.000 долари, вклучени ќе бидат 9 општини, ќе 

аплицираме па ќе видиме дали ќе не вклучат. 

 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори десеттата седница во 14:00 часот. 
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