
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната тринаесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 28.12.2018 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 12-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Буџет на Општина Градско за 2019 година. 

3. Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

4. Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година. 

5. Предлог- Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Градско за 2019 година. 

6. Предлог- Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 

2019 година. 

7. Предлог- Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици во Општина Градско за 2019 година. 

8. Предлог- Програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2019 

година. 

9. Предлог- Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на 

подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

10. Предлог- Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на 

Општина Градско за 2019 година. 

11. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 

од заразни болести на подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

12. Предлог- Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 

заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско 2019 година. 

13. Предлог- Програма за активностите на Општина Градско во областа на 

образованието, културата и спортот во 2019 година. 

14. Предлог- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2019 година. 

15. Предлог- Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

16. Предлог- Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

17. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени на вода за 

пиење на ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 

18. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на 

услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „КЛЕПА“ 

Градско. 

19. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и 

дополнување на Статутот на ЈКП„КЛЕПА“ Градско. 

20. Предлог- Одлука за усвојување на Стратегијата за лица со инвалидност- ЛАПЛИ за 

подрачјето на Општина Градско. 

21. Разгледувања на барања и поднесоци. 
22. 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, ние како советничка група на  ВМРО-ДПМНЕ  

бараме ослобудување од плаќање на комунални надоместоци и данок на имот за 
бранителите од 2001 година. Станува збор за околу 60 лица, бранители. Да се стави како 
точка, односно дополнување на дневниот ред.  

Александар Јорданов- нема да ја ставиме како точка на дневниот ред, може да 
дискутираме под точка разно да се разгледа убаво и да се стави на дневен ред на 
нередната седница. 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 9 гласа ЗА беше усвоен. 
  

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 13-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 12-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

12-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 12-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  12-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2. Буџет на Општина Градско за 2019 година. 

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

За прв пат оваа година за изготвување на буџетот за 2019 година општината доби насоки 
од страна на Министерството за финансии и сме ограничени за тоа колкав треба да биде 
буџетот. Земен е просекот од последните 3 години од реализираниот буџет зголемен за 
10%. Ограничени сме во приходниот дел. Од страна на Министерството за финансии 
општините имаат добиено средства 51% од пријавени а доспеани обврски во ЕСПЕО 
системот заклучно со 30.09.2018 година. Општина Градско има добиено 13.629.580,00 
денари за подмирување на долговите. Вкупниот Буџет на општината за 2019 година 
изнесува 71.467.412,00 денари. Во раходниот дел ги имаме прикажано по програми. Нова 
програма е А3. Градоначалникот веќе разговараше со доверителите. Направивме по 
ставки како да го исплаќаме. 

Виолета Малчева- разгледувајќи го буџетот констатирав дека нема развојна 
компонента. Дури 40% од буџетот опфаќа блок дотациите од образованието, а нема 
капитални инвестиции.  

Василка Јанева- со новиот начин на изготвување на буџетот за да се предвиде 
развојна програма треба да имаме аплицирано и обезбедено сигурни средства за што се 
добива потврда за обезбедени средства. 

Роберт Бешовски- досега како се правеше буџетот се правеше, нереално сме го 
правеле, а со тоа не може и реално да се реализира. За да општината не прикажува 
нереални средства направен е процент од 3 години и плиу 10%. Имаме за капитални 
расходи 3.804.000,00 денари за изградба на улици. Блок дотациите на улчилиштето 
постојано се зголемуваат. Ако како општина добиеме средства тогаш ќе ги вклопиме во 
буџетот. Во врска со средствата кои ги добивме за исплата на доспеаните обврски, веќе 
отпочнавме преговори со фирмите и во добар правец одеа разговорите. Има откажување 
од каматите и дел од основниот долг. После тоа треба да се направи извештај и да се 
достави до Министерството за финансии. До крајот на јуни треба да се исплатат. 

Иванче Иванов- ние како советници од независната листа го разгледавме буџетот и за 
разлика од лани, овој буџет се движи во пореални рамки. Во врска со исплатата на 



фирмите на кои им должи општината, предлог до градоначалникот на крај да се направи 
писмен извештај кој и како е исплатен За блок дотациите на училиштето предлог да се 
подобро наставата со помагала, да се обезбеди практична настава во мини лаборатории.  

Роберт Бешовски- мора да направиме листа со извештај како се исплатени фирмите, 
ќе имате преглед и истиот треба да помине на совет. Ги имаме внесено во ЕСПЕО 
системот и не се совпаѓаат нашите и нивните каматни листи. 

Иванче Иванов- на што се должи таа разлика? 
Роберт Бешовски- фирмите си имаат преглед на дневна камата, а ние немаме таков 

преглед. 
Димче Петров- на сите ли фирми ќе имаме преглед? 
Роберт Бешовски- да, на сите и на утужени и на неутужени. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 
Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 

го усвои Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 
 

3.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2019 
година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

 

4.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Гордана Христова- дали вредноста на бодот е бруто или нето? 

Василка Јанева- вредноста на бодот е бруто. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2019 година. 

 

5.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско 

за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- има ли промени или е иста како минатата година? 

Роберт Бешовски- нема промени. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата  за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата  за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско за 
2019 година. 

 

6.Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2019 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Ацо Атанасов од општинската администрација. 

Секоја година задолжително се изработуваат овие програми. Оваа година се планира 

дополнување односно проширување на УПС над Винарската визба за домување околу 

5ха. 

Драги Тричковски- има ли предлог за индустриска зона и каде и дали парчето и цело 

или е поделено? 

Роберт Бешовски- има предвидено кај Вировите 3ха. Вардар се откажува од 

користење, 3ха е бедејќе се одзема заштитниот појас од регионалниот пат. Треба да се 



изработи пристапен пат, да се донесе струја, вода, канализација. Ќе биде наменето за 

лесна незагадувачка индустрија. 

Александар Јорданов- атрактивно место е слушам дека веќе има заинтересирани.  

Виолета Малчева- дали се обезбедени средствата? 

Роберт Бешовски- тие се од буџетот на општината. Министерството за транспорт и 

врски треба да ја изработи ЛУПД, доколку не ја изработи спремни сме ние да ја 

изработиме. 

Иванче Иванов- што се подрабира со општите акти за малите населени места доколку 

некој сака да гради. 

Роберт Бешовски- тие немаат проблем со градење. 

Иванче Иванов- што опфаќаат општите акти и дали ако некој сака да гради во овие 

населени места ќе има проблем? 

Ацо Атанасов- општите акти се замена за УП за село и доколку некој сака да гради ќе 

нема проблем. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изработка на урбанистички планови во 
Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2019 година. 

 

7.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици во Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- имам предлог за измена и дополнување после IV3 да се стави 

изградба на една улица во село Старо Градско од центарот на селото до Тони Христов во 
врдност од 1.401.400,00 денари и санација на дел од ул.„Александар 
Македонски“централното подрачје од фризерскиот салон Сашка до самиот паркинг, со 
оглед на тоа што имаме средства. Исто така имаме аплицирано во АФПЗРР, едната 
мерка беше за дел од патот за Чичево и една мерка беше за изградба на дел од патот за 
Грнчиште, како и за 4 улици.Имам и една вест, обезбедивме средства за изградба на 
пристапен пат од Уланци – кула од БРР преку ВПР. На пролет ќе почне да се реализира. 
За во Подлес имаме изработено проектна документација за изградба на пат од центарот 
до црквата. Во Виничани се планира да се направи кракот кај Бајро Ашкериќ. Улицата 
„Кочо Рацин“ е направена со бекатон плочки, извршено е проширување на влезот на 
селото со решавање на атмосферските води. Во Ногаевци има една проектирана улица, 
во Водоврати улица, и регионалниот пат до Мазовци со пркен кај железница. Се 
надеваме дека Општина Градско ќе ги обезбеди потребните средства.  

Драги Тричковски- локалниот пат до Виничани цел ли ќе се први? 
Роберт Бешовски- има мало проширување, ставивме нова цевка и кај грквата се става 

решетка за да се реши атмосферската вода. 
Виолета Малчева- ќе гласам против оваа програма, бидејќе се прават проекти 

спротивно од програмата која сме ја усвоиле. Дали имате предвидено за ул.„Кочо Рацин“ 
за „Цар Самоил“. Ние како совет не сме прашани, немате одлука од совет, сами 
одлучувате што ќе се прави. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изградба, реконструкција, одржување 
и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита 
на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2019 година. 

 

8.Програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- дали со оваа програма е предвидено чистење на дивите депонии и 

треба да се подигне јавната свест кај населението. Насекаде има смет, не може на кој 

каде ќе му текне да фрла ѓубре, треба да се превземе нешто. 

Роберт Бешовски- дивите депонии се присутни. Ние направивме акција со машинско 

чистење кај мотелот, Стопанството и мост Фени. Исто така и со администрацијата го 

чистевме потегот од Градско до ХИВ. На почетокот на 2019 година повторно ќе 



направиме акција. Планирам да ставиме контејнери како кафези и да се собира сметот. 

Во Градско најчесто се фрла кај мостот кај Уланци и кај патарината.  

Драги Тричковски- замижуваме на проблемот со отпадните води од Свињарската 

фарма, треба тој   проблем да се реши. Сите го гледаме и го чувствуваме и овој совет 

требатоа да го реши. Проблемот е голем и нека си го решат. Ние како општина немаме 

никаква корист од нив, нека инвестира нешто во општината. Единствена инвестиција од 

нив е кога се правеше патот за Чичево со учество од 2.000.000,00 денари, бидејќи и тие го 

користат тој пат. Во интерес на Општина Градско е да се реши тој проблем, ако не нека се 

дислоцира.  

Роберт Бешовски- мојот став е јасен и дециден. Во минатото сме направиле напори 

да се реши, но излегува некоја друга работа. Тие треба да имаат А дозвола која ја издава 

МЖСПП. Склучија спогодба дека ќе го решат проблемот но не го решија. Имаше опција 

да го искористат метанот и тоа не го направија. Почнав разговори со одговорните лица на 

Свињарската фарма, треба да се вклучи и министерството. Проблем е за сите. 

Драги Тричковски- треба порадикално. 

Гордана Христова- дали ова влегува во оваа програма за јавна чистота? 

Роберт Бешовски- станува збор за загадување, но нема врска со јавна чистота. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за одржување на јавна чистота во 

Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2019 година. 
 

9.Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 

Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Драги Тричковски- дали имаше тендер за зимско одржување, да не испадне кога ќе 

падне снег тогаш да бараме фирма. 

Роберт Бешовски- да имаше тендер, има избрано фирма барав да се вметне и во 

програмата, да се дополни. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за зимско одржување на локалните 

патишта и улици на подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето 
на Општина Градско за 2019 година. 

 

10.Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина 

Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи 

на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина 
Градско за 2019 година. 

 

11.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација. 

Иванче Иванов- дали има предвидено за прскање против комарци? 

Роберт Бешовски- со Центарот за јавно здравје извршивме прскање во Градско. Има 

фирма од Кавадарци „Лиса“ која се занимава со таа дејност. Доколку има и други фирми 

кои се занимаваат со таква дејност може да се јават кога ке биде распишан тендер.   

 



 

 

Елена Смилкова- во склоп на оваа програма опфатени се и дезинфекција, 

дезинсекција и дератизација. Дезинфекција се врши во училиштето, дезинсекција се врши 

на целата територија на општината каде присутството на комарците е поголемо, 

населените места низ кои течат реки, депоните и истото може да биде авионско или со 

превозно средство џип,  а дератизација се врши во јавни површини како што се пазарите, 

диви депонии, во канализационата мрежа, шахтите  и депониите за комунален отпад. За 

оваа намена во програмата има предвидено средства од 100.000,00 денари. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Градско за 2019 

година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на Општина Градско за 2019 година. 

 

12.Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита 

за потребите на граѓаните на Општина Градско 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација. 

Гордана Христова- во која програма се вкупно предвидените средства од 500.000,00 

денари. 

Елена Смилкова- средствата се предвидени во различни ставки.  

Иванче Иванов- во врска со лицата кои земаат социјална помош треба во екот на 

сезоната, кога има работа и има потреба од работна рака да им се даде на тие лица да 

работат. Работно способни се а цекаат соцојало. 

Елена Смилкова- во таков случај го губат правото на користење на социјалната 

помош. Има 7 лицa кои се опфатени со проектот преку УНДП, МТСП и Агенцијата за 

вработување. 

Иванче Иванов- во Дрекслмаер има секогаш вработување. 

Виолета Малчева- има предвидено 180.000,00 денари за еднократна парична помош, 

за студентите која е сумата, кој носи одлука за тоа и дали има комисија? 

Елена Смилкова- зависно до кој е доставено барањето. 

Виолета Малчева- дали до сега барањата биле разгледувани? 

Елена Смилкова- до сега тие што биле доставени до советот биле разгледувани и 

било одобрено да се исплатат средства. 

Драги Тричковски- дали има лимит на едно лице колку средства може да му се 

исплатат? 

Елена Смилкова- мислам дека е 50.000,00 денари по лице, но сепак завоси за што се 

побарани средства. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за социјална заштита, заштита на децата 

и здравствена заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 
потребите на граѓаните на Општина Градско 2019 година.  

 

13.Програма за активностите на Општина Градско во областа на образованието, 

културата и спортот во 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Мери Седмакова Димовска од општинската 

администрација. 
Виолета Малчева- „Локомотива“ како помина годинава? 

Александар Јорданов- супер, оваа година беа на 4 место, во иднина се надеваме дека 

ќе имаат подобар успех. 



 

Роберт Бешовски- има предлог за дополнување во законот за финансирање на 

фудбалските клубови, односно 50% од данокот од фирмите да оди за спортот. Во план 

сме со клубот да земеме и ваучер од АМС. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за активностите на Општина Градско во 

областа на образованието, културата и спортот во 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за активностите на Општина Градско во областа на образованието, културата 
и спортот во 2019 година. 
 

14.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 

2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- како претседател на комисијата ќе кажам дека програмата е речиси 

иста од минатата година. Дел од минатата програма се реализира, тоа е проширувањето 

на градинката веќе е завршено и насилство врз жените е тргнато од оваа програма 

поради тоа што е доста експонирана тема по медиумите. 

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

ја стави на усвојување Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на 

жените и мажите за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2019 
година. 
 

15.Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
Ацо Атанасов- одлуката останува иста од лани, нема измени бидејќи се покажа како 

добра. 

Иванче Иванов- јас мислам дека ул.„Александар Македонски“ треба да се издвои од 

другите улици, бидејќи не може имотот на ул. „Александар Македонски“ и на ул„Борис 

Трајковски“ исто да се оданочи. Во Градско малку се продава може нема да се добие 

некој бенефит но тоа е мое мислење. Можеби сега нема да смени ништо, но во иднина 

може да се смени. 

Ацо Атанасов- вредноста дополнително може да се зголеми согласно методологијата. 

Се гледа дали во близина има училиште, амбуланта и слично, има можност за корекција 

при проценка. 

Роберт Бешовски- досега немавме проценител, работевме со комисија од Општина 

Градско. Во моментов имаме слкучено договор со проценител. Кога ќе се создадат  

услови ќе биде од вработените од општината. Соодветен за тоа е Александар Ѓорѓиевски. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на зони за утврдување на 

пазарната вредност на недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште 

на територијата на Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 
имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата на Општина 
Градско. 

 

16.Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
 
 
 



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

ја стави на усвојување Одлуката за определување на критериумите за утврдување на 

пазарната вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

 

17.Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување цени на вода за пиење 

на ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Златко Арсов директор на ЈКП„Клепа“ Градско. 

Цената е одредена од страна на регулаторна комисија. Сите општини под 10 000 жители 
во кои спаѓаме и ние како општина требаше да изготват бизнис план. Беа земени 
последните 3 години за утврдување на цената и за вода за пиење и за канализација. 
Немавме реални податоци поради тоа што струјата не се води ЈКП Клепа туку на ЈКП 
Комуналец. Доколку не може да се фукнционира со со овие цени, повторно се разглена со 
регулаторна комисија и ќе се корегираат цените.  

Роберт Бешовски- бевме присутни на седницата на реголаторната комисија. Таа ги 
одредува цените и треба да стартува од 01.01.2019 година. Доколку ги ставевме 
трошоците за електрична енергија на ЈКП Клепа цената ќе се оптовареше и ќе беше 
повисока. За Градско за среќа не се случи тоа, но има големи долгови во ЈКП Комуналец. 
Не може едно ЈКП да дава вода а да не плаќа струја. Цел за 2019 година е да се реши тој 
проблем. Ова се најниските цени. Трошоците за електрична енергија ќе бидат проблем за 
водата за пиење, од 2010 година не се плаќаат сметките за струја. Ние не го знаевме 
вкупниот долг  и истиот изнесува 9.000.000,00 денари на утужени и неутужени сметки. Но 
за да не се оптоварува буџетот на граѓаните ова се најниските цени. 

Виолета Малчева- кај физичките лица предвидено е секоја година да се зголеми 
цената. 

Златко Арсов- овие цени се одредени за 3 години. 
Роберт Бешовски- таква е одлуката за секоја година се дава опсег, тоа е динамика 

што ја определува регулаторната комисија. 
Виолета Малчева- имам забелешка, во Водоврати има или нема водовод и 

канализација, зошто тие да не плаќаат? 
Златко Арсов- се уште не е превземено од ЈКП Клепа. 
Виолета Малчева- да се превземат, тие не се привелигирани. И зошто цената се 

намалува кај правните субјекти? 
Роберт Бешовски- тоа е според регулаторна комисија. 
Мендерес Тутиќ- реплика до Виолета, во Водоврати водата за пиење сами си ја 

правевме со свои пари, во другите населени места правеше општината.  
Виолета Малчева- и Ногаевци сами си правеа па плаќаат. 
Иванче Иванов- цената за електрична енергија не е вклучена во бизнис планот, дали 

тогаш 24 денари во 2020 година ќе се покачат за струја, дали ќе има интервенција од 
регулаторна. 

Роберт Бешовски- дадоа насоки, ќе се поднесе иницијатива и ќе се корегира тој 
бизнис план. Треба да се склучи договор и за заостанатиот долг  да се плаќа на рати. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

утврдување цени на вода за пиење на ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување 
цени на вода за пиење на ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 
 

18.Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цената на 

услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Златко Арсов директор на ЈКП„Клепа“ Градско.  

Постапката е иста само што станува збор за отпадни води.  

Иванче Иванов- дали технолоштата вода ќе се преврли на ЈКП? 

 



 

 

Роберт Бешовски- планираме во 2019 година технолошката вода да се превземе од 

Водостопанство Тиквеш. Оваа година имаше дефекти и ние ги решававме. Има 

приклуцоци од каналот до комората во Градско, но како корисник се јавува и ВАРДАР. 

Треба да се направи приклучок и да биде самостојно.  Целта е да ја превземе КЈП Клепа, 

бидејќи знаете дека ако ја нема технолошката вода имаме голем проблем со водата за 

пиење бидејќи тогаш се троши повеќе. 

Иванче Иванов- се увиде ли која е причината за толку дефекти. 

Роберт Бечовски- причината е човечки фактор и застарена мрежа. Со превземање се 

ќе се подобри, има повеќе модели за тоа. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Одлуката за 

утврдување на цената на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води на 

ЈКП „КЛЕПА“ Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на 
цената на услугата за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „КЛЕПА“ 
Градско. 

 

19.Одлука за давање согласност на Годишната Програма за работа на ЈКП 

„КЛЕПА“ Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 19 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Златко Арсов директор на ЈКП„Клепа“ Градско. Во 

дневниот ред стои давање согласност за изменување и дополнување на Статутот на 

ЈКП„Клепа“, а треба согласност за Годишната Програма за работа на ЈКП„Клепа“ за 2019 

година. За наредната година главен приоритет и новата бушотина над Свињарската 

фарма, да се дојде до намалување на трошоците за електрична енергија. Имавме помали 

дефекти. Останува во планот и поврзувањето на долната бушотина со базентот. Летниот 

период имавме мал проблем но со воведување на рестрикција се решаваше. Наплата  

имавме  75 %. Се врши редовно хлорирање и веќе имаме чиста вода за пиење. Јавната 

чистоја редовно ја извршуваме.  

Драги Тричковски- правните субјекти имаат ли право сами да го носат сметот во 

депонијата, пример е со Свињарската фарма. Златко Арсов- немаат право но 

Свињарската фарма сами го носат. 

Драги Тричковски- значи они не плаќаат. 

Златко Арсов- се планира оваа година тоа да се смени. Да се направи договор и со 

физичките и со правните лица.  

Драги Тричковски- ако треба да се донесе одлука на совет. 

Иванче Иванов- кои се причините лужето што не плаќаат, дали се истите лица и дали 

се разговара со нив? 

Златко Арсов- тие се и главен проблем, не плаќаат поради немаштија, нема од што да 

му се наплати. 

Гордана Христова- тие 20% се 200 водомери. 

Снежана Финаева- неможе ли на рати да плаќаат? 

Златко Арсков- и на тој начин имаме пробано, ќе дојде ќе плате 1 или 2 рати и толку.  

Виолета Малчева- носиш одговорност зошто не си го утужил. 

Драги Тричковски- има и добро ситуирани лица кои не плаќаат. 

Златко Арсов- ќе се оди со извршител. 

Иванче Иванов- со ичвршител уште толку ќе се усложни ситуацијата. 

Роберт Бешовски- тие 25% постојано се вртат, тие што не плаќале плаќаат и обратно 

тие што плаќале не плаќаат.  

 

 

 



 

 

Златко Арсов- законски не може да се исклучуваат, баравме измени. 

Снежана Финаева- мора да се најде начин, истакнувајте ги на јавни места со список 

тие што не плаќаат. 

Златко Арсов- ќе се превземе нешто, летно време се троши многу вода. Во Росоман 

веќе функционира ако едно семејство троши вода до 30 кубици една цена, над тоа цената 

дупло се зголемува. Ќе мора и ние нешто да превземиме. 

Виолета Малчева- во секој случај има злоупотреба на водата. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Годишната 

Програма за работа на ЈКП „КЛЕПА“ Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање согласност на Годишната Програма за работа на ЈКП „КЛЕПА“ 
Градско за 2019 година. 
 

20.Одлука за усвојување на Стратегијата за лица со инвалидност- ЛАПЛИ за 

подрачјето на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 20 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Далиборка Златева од НВО. Проектот е поддржан 

од ЕУ и истиот е започнат од јуни 2018 и ќе трае до февруари 2019 година. Предвидени 

беа 3 работилници кои се веќе реализирани. Целта беше да се утврди што е потребно за 

подобрување на условите за живот на лицата со посебни потреби. Се утврди дека 

потребно е вработување на стручно лице во училиштето, дефектолог, отворање на 

младински клуб каде лицата ќе поминуваат дел од своето време, да бидат многу повеќе 

вклучени во културни и спортски активности, да се обележат паркинзи за лица со посебни 

потреби, да се спуштат тротоарите за полесно движење на овие лица.  Секогаш е 

потребно да се направи нешто повеќе за овие лица. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Стратегијата за лица со 

инвалидност- ЛАПЛИ за подрачјето на Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Стратегијата за лица со инвалидност- ЛАПЛИ за подрачјето на 
Општина Градско. 
 

21.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а). Барање од НВО „НАДЕЖ“ Градско за доделување пакетчиња на лицата со посебни 

потреби. 

Роберт Бешовски- како и секоја година и оваа година имаме обезбедено пакетќиња за 

овие лица. 

Иванче Иванов- предлог, да дојде до израз солидарноста кај луѓето и тие да се 

вклучат. 

Роберт Бешовски- има денеска иницијатива во 17.00 часот во Булевар, Општина 

Градско дава поддршка. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија да  се доделат пакетчиња на лицата 
со посебни потреби. 

 
б).Барање од Благој Ристовски за доделување средства за издавање на книга поезија 

на неговата керка Драгана Ристовска. Издавачката куќа е од Битола, 100 примероци. 
Снежана Финаева- нема ли спонзори, ние да додадиме колку ќе треба. 
Роберт Бешовски- треба да им дадиме поттик на на вакви талентирани деца и да ги 

поддржиме. 
Предлогот за доделување на 12.000,00 денари, Советниците едногласно со 9 гласа ЗА 

го усвоија. 
 
 
 



 
 
в). Барање за доделување средства за лекување на Бисера Здравковски од Велес. 
Александар Јорданов- јас лично ќе помогнам со дел од паушалот за седница. Секој 

лично доколку сака може да донора средства. Мој прдлог е советот да одобри 10.000,00 
денари. 

Гордана Христова- нека биде 200 евра минимум. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија за лекување на Бисера Здравковски 

да и се доделат 12.000,00 денари. 
 

22.Разно. 

Виолета Малчева- во врска со барањето за бранителите. 

Александар Јорданов- за да се стави како точка на дневен на оваа седница неможе, 

не е основано. Секој месец имаме седница, да се види убаво и може да се стави на 

наредна седница. 

Роберт Бешовски- има ли анализа колку лица се, колку се вработени, колку 

невработени. 

Виолета Малчева- државата му одредила статус дека е бранител и не е важно дали е 

вработен или не. 

Иванче Иванов- во врска со експресниот пат што се гради, општинската 

администрација да земе обврска да се види каде има линии за вода, да не направат некој 

прекин летно време па да немаме вода. Второ, оклолу клучката кај Стопанството каква ќе 

биде комуникацијата со Градско и трето со кладилниците со оддалеченоста од од 

училиштето. Претжно се на ул.„Александар Македонски“. 

Роберт Бешовски- во поглед на линиите за наводнување, во самата фаза на 

проектирање сигурно го имаат тоа предвидено, а тоа може да го каже Водостопанство 

Тиквеш. Клучката е проектирана пред неколку години, 2015 година тој процес е завршен. 

Клучката е кај Бензинската пумпа над населба Стопанство, патот води под Свињарската 

фарама, под Крушевица, под Сирково, во Градско не е предвиден. Ние побаравме да го 

образлозиме проблемот, ист проблем има и Општина Росоман. Одговорот од Агенцијата 

за државни патишта е дека тоа е веќе завршено. Јас лично не се откажувам од решавање 

на овој проблем. И да се изгради патот можно е да се најде решение и да се направи 

клучка. Опција е да има излез на клучката кај Стопанството. Кладилниците се тренд во 

сите населени места. Во Градско зголемено е користењето. Треба да се разгледа 

иницијативата за оддалеченост на кладилниците на 300м од основни училишта. 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседавачот на Советот на 
Општина Градско ја затвори тринаесеттата седница во 15:00 часот. 

 
 
 

  08-51/2 
30.01.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

           
      Александар Јорданов  


