
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната дванаесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 14.11.2018 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 11-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2018 година -

ребаланс. 

3. Предлог-Одлука за приоритет на проектот „Изградба на пристапен пат до 

земјоделско земјиште во атарот на село Уланци, КО Уланци, Општина Градско“. 

4. Предлог-Одлука за согласност за намена на инвестицијата. 

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

 
 
На почетокот на советниците им се обрати градоначалникот на Општина Градско, 

Роберт Бешовски, ги извести советниците дека претседателот на советот не е тука и во 
таков случај седницата ја води најстариот член. Тој му даде збор на Ацо Атанасов правно 
да појасни. 

Ацо Атанасов- согласно член 63 од деловникот за работа предвидено е во случај на 
отсутност на претседателот да го замени  најстариот член од советниците. Во случајот 
тоа е Драги Тричковски и тој ќе ја води седницата. 

Освен претседателот на советот Александар Јорданов кој беше отсутен, на седницата 
присутни беа  останатите 8 советници: Ацо Малчев, Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, 
Виолета Малчева, Димче Петров, Драги Тричковски, Иванче Иванов и Гордана Христова.   

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

седницата, го прочита предложениот дневен ред. 
Дневниот ред беше ставен на гласање и со 8 гласа ЗА  беше усвоен. 

  
Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 

дневниот ред за 12-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 11-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

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

го стави на усвојување Записникот од 11-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  11-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2018 година - 

ребаланс. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација. 

Ова е втор ребаланс на Буџетот на Општина Градско за 2018 година, првиот ребаланс го 
направивме во месец мај. Имаме кратење на  ставки,  63 % има кратење кај сите 
програми, најголемо кратење има кај програмата за изградба на улици и патишта. Во 
колона самофинансирање исто има кратење од 900.000 на 708.000 денари. Кај дотациите 
за училиштето нема кратење, средствата се исти има само корекција од една во друга 



ставка. Исто така ги кратиме и странските донации. Претежно има кратење за да 
покажиме поголемо остварување. 

Роберт Бешовски- ова е втор ребаланс на буџетот. Со самото буџетирање за 2018 
година ставивме проекти за кои очекувавме дека ќе добиеме средства. На пр. проектот за 
реконструкција на локалниот пат Градско-Чичево во вредност од 80.000.000 денари. 
Клучна работа за оваа година е тоа што имавме можност да аплицираме во БРР за 2 
улици, добивме средства за изработка на планска документација за 2.500м. Другите ги 
пренасочивме во АФПЗРР, треба да добиеме известување за одобрени проекти. Имаме 
аплицирано за реконструкција на патот за Чичево, за улици и 2км за локален пат до 
Грнчиште. Постоеше можност да ни дадат средства, известувањето е дека по една мерка 
ќе ни бидат доделени средства. Согласно законот за финансирање општините каде 
имаме финансиски проблеми ќе добиеме 51%, односно на Општина Градско ќе и бидат 
доделени 15.000.000 денари за покривање на долговите и истите ќе ги димензионираме 
во 2019 година. Исто така и средствата во износ од 12.000.000 денари за изградба на 4 
улици ќе ги префрлиме во 2019 година. Имаме кратење во сите ставки.  

Виолета Малчева- бидејќи има многу големо отстапување, тоа значи дека има лошо 
проектирање на буџетот. Капитални инвестиции во Општина Градско во 2018 година 
нема, освен тековно работење.  

Роберт Бешовски- во капитални расходи кратиме бидејќи ги предвидовме срествата 
за изградба на градинката. Тие средства не се префрлија на општината, се одеше преку 
МТСП, они си распишуваа тендер. Добивме објект, но како расход го кратиме.   

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина 
Градско за 2018 година - ребаланс. 

Од присутните 8  советници, со 5  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН и 2 ПРОТИВ Советот на 
Општина Градско ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 
2018 година - ребаланс. 

 
3.Одлука за приоритет на проектот „Изградба на пристапен пат до земјоделско 

земјиште во атарот на село Уланци, КО Уланци, Општина Градско“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- добивме известување од АФПЗРР за можноста за аплицирање на 

општините. Предходно имаме добиено таква мерка. Имаме можност да добиеме 

1.000.000 денари, услов е да се изработи основен проект, ревизија на проектот и 

геодетски елаборат. Изработивме проект за изградба на пристапен пат Уланци-Кула. 

Земјоделците имаат потреба од изградба на пристапниот пат бидејќи најголем број  од 

нив се движат по тој пат. 

Димче Петров- како е по проектот, дали ќе биде тампон или ќе се работи нешто друго? 

Роберт Бешовски- согласно проектот ќе биде тампонират и тоа со 3м широчина и 20см 

дебелина на тампонот. 

Иванче Иванов- до градоначалникот, имав можност да го разгледам проектот и истиот 

според мене е солиден, би посочил да се обрне внимание на надзорниот орган, да 

внимава на широчината на патот да биде според проектот, посебно да се внимава на 

одводот, да не се оди настрана од проектот. Исто така и службите на Општина Градско да 

внимаваат како ќе се изведуваат работите, да не се прогледува низ прсти, за да се 

заврши се како што треба.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за приоритет на проектот „Изградба на 
пристапен пат до земјоделско земјиште во атарот на село Уланци, КО Уланци, Општина 
Градско“. 

Од присутните 8  советници, со 7  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за приоритет на проектот „Изградба на пристапен пат до 
земјоделско земјиште во атарот на село Уланци, КО Уланци, Општина Градско“. 
 

4.Одлука за согласност за намена на инвестицијата. 

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за согласност за намена на инвестицијата. 

Од присутните 8  советници, со 7  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за согласност за намена на инвестицијата.  
 



 

 

5.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а) Барање од Ристо Давчев од село Долно Чичево еднократна помош од 6.000 денари 

заради долг кон ЕВН. Лицето е социјален случај, нема никакви средства и веќе еден 
месец живее без струја. 

Ацо Атанасов- и друг пат му имаме помогнато, го знам и навистина треба да му се 
помогне бидејќи нема никакви примања, а со него живее и лицето Каролина Арсова од 
домот од Прилеп која ја издржува повеќе од една година. 

Димче Петров- мој предлог е освен тие 6.000 денари ако може општината да му 
помогне со некој социјален пакет (брашно, зејтин, шеќер и сл.). 

Советниците едногласно со 8 гласа ЗА одлучија на лицето Ристо Давчев од село 
Долно Чичево да  му одобрат еднократна помош во висина од 6.000 денари. 

 
б) Барање од Здружение на граѓани „Свет на Различни а Еднакви“ финансиска 

поддршка за организирање на Меѓународен драмски фестивал за лица со и без хендикеп 
„Игри без маска, театар без дискриминација“. 

Иванче Иванов- кој е покровител и каде ќе се одржи? 
Ацо Атанасов- нема покровител, со донации. 
Драги Тричковски- фестивалот ќе се одржи во Скопје. 
Советниците едногласно одлучија да се доделат финансиски средства во рамките на 

можностите на општината. 
 

6.Разно.   

Драги Тричковски- во врска со случајот на Чедомир Петрушев, има ли шанса да му се 
помогне некако, да му се даде некоја работа да може да зема плата. Не знам дали зема 
социјално, ако не да му се помогне да не нанесе штета на некој. 

Роберт Бешовски- што се однесува до нас како општина му имаме помогнато, но 
треба да се направи напор да се згрижи во некоја институција. 

Драги Тричковски- кој е надлежен за уличното, во Горно Чичево на некој дел немало 
улично. 

Роберт Бешовски- како идат поплаки до општината, Горјанчо Илиев ги нотира и 
проблемот се решава. За во Чичево до сега никој нема пријавено дека има некаков 
проблем.   

 Сакам да Ве информирам дека во петокот имавме две средба со регулаторната 
комисија и со ЕВН. Првата средба со регулаторна комисија, знаете дека регулаторната 
комисија ја одредува цената на водата на сите општини. На состанокот ни ја кажаа 
одлуката која ќе се реализира од 01.01.2019 година, цената останува скоро слична и за 
1(еден) денар треба да се покачува секоја година, во период од 3 (три) години. Одлуката 
ќе ја добиеме официјално. Втората средба со ЕВН во врска со долгот на ЈКП„Комуналец“. 
Сметките за струја се доставуваат до ЈКП Комуналец , а не до ЈКП Клепа. Побаравме да 
се реши проблемот, сметките да се префрлат на ЈКП Клепа, но неможе додека не се 
плати стариот долг кој иснесува оклолу 8.000.000 денари. Од страна на ЕВН бараат да се 
направи спогодба за плаќање на рати.  

Иванче Иванов- која е вородостојноста на тој долг, дали е точно дека долгот е толкав 
и дали сметководителот го евидентирал тоа неплаќање? 

Роберт Бешовски- од 2010 година не е плаќано за струја од страна на ЈКП. 
Иванче Иванов- сите знаеме дека ако 2-3 месеци не се плаќа струја исклучуваат. 

Зошто до сега не е исклучена струјата, постои ли застареност, има ли судска постапка? 
Сметководството треба да си види ако има платено некои сметки, да се види точно што е 
платено, а што не е. 

Драги Тричковски- дали овде спаѓаат и Ногаевци и Кочилари? 
Роберт Бешовски- треба убаво да се провери, Комуналец е голем проблем кој што 

мора да го решиме за три месеци. Да се утврди структурата на долгот, што е застарено, 
што не е. Има и пресуда  за вработените во Комуналец (7 луѓе) кои тужат за плати и 
придонеси и тоа е околу 3.500.000 денари. 

Гордана Христова- ако е од извршител , оди во банка и се прави блокада на сметката. 
Зошто бараат од општината, они се винови ако има судска пресуда зошто не ги поднеле 
каде што треба. 

Ацо Атанасов- општината ги превзема обврските ако се ликвидира, ако згасне 
правното лице поради тоа што општината е основач. 

 



 
 
 
Гордана Христова- ако нема ликвидна маса нели може да оди во ликвидација?  
Ацо Атанасов- јавно комунално претпријатие е и поради тоа не може, за ЈКП 

постапката е поинаква.  
Иванче Иванов- мора да имаме ЈКП, како општина треба да сносиме одговорност, 

мора да има наплата. Да се внимава дали работи со загуба, да има контрола. 
Снежана Финаева- за тоа постои ревизија да се види како се работело. 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседавачот на Советот на 
Општина Градско ја затвори дванаесеттата седница во 13:15 часот. 

 
 
 

08-563/2 
28.12.2018                                                            Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

      Александар Јорданов  


