
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната четиринаесетта седница на Советот на Општина Градско 
на ден 30.01.2019 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 13-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за четврти 

квартал 2018 година. 

3. Предлог -Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот 

за пресметување на платите на државните службеници за 2019 година. 

4. Предлог -Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина 

Градско. 

5. Предлог -Одлука за трајно отстапување на средства набавени преку проектот 

„Подобрување на предучилишното образование во руралните средини“ на Детска 

Градинка Димче Мирчев клон 7 -Кокичиња, Градско. 

6. Предлог -Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление-Водици 

2019 година. 

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

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

Роберт Бешовски, ги извести советниците дека претседателот на советот е отсутен  и во 
таков случај седницата ја води најстариот член, Драги Тричковски  ќе ја води седницата. 
Градоначалникот даде предлог точката под реден број 4 да го замени местото со точката 
под реден број 6, поради тоа што согласно насоките од Министерство за финансии треба 
да се направат измени. 

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 14-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 13-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

13-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 13-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  13-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
2.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за четврти 

квартал 2018 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- ова е квартален извештај за последниот квартал од годината и веќе 

е испратен до Министерство за финансии, треба да помине и на совет. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  
го стави на усвојување Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина 
Градско за четврти квартал 2018 година.  

Од присутните 8  советници, со 6  гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско го усвои Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина 
Градско за четврти квартал 2018 година. 



 

3.Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 

пресметување на платите на државните службеници за 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Ацо Атанасов од општинската администрација. Тој 

кажа дека на предходната седница беше донесена одлука за утврдување на вредноста на 
бодот за пресметување на платите на државните службеници. Бидејќи не беше донесена 
одлука од страна на Владата на Република Македонија оваа одлука е всушност 
усогласување со таа одлука.  

Иванче Иванов- дали во одлуката на Владата на РМ има образложение на што се 
должи покачувањето? 

Ацо Атанасов- образложение нема, ова покачување е минимално, предвидуваа 
покачување од 5% меѓутоа тоа ќе биде од 01.09.2019 година, а ова е усогласување во 
поглед на придонесите. Повеќе се однесува во Фондот за пензиско. 

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

Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за 
пресметување на платите на државните службеници за 2019 година. 

 

4.Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление-Водици 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- традиционално секоја година општината дава подарок по повод 

празникот Водици. Оваа година набавивме лаптоп да биде поразлично од другите години. 
Вредноста е 14.400 денари. За наредна година може да предложите што да се набави, да 
биде различно. 

Димче Петров- оваа година имаше луѓе од Бугарија кои се фрлаа по крстот. Дали 
имаше најава за тоа, поради тоа што имало и на други места. 

Роберт Бешовски- немаше најава, им дозволивме да се фрлаат но да не го фатат 
крстот. Во иднина доколку има такво нешто нема да им дозволиме. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлука за давање подарок по повод празникот 
Богојавление-Водици 2019 година. 

Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за изменување на Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление-
Водици 2019 година. 

 

5.Одлука за трајно отстапување на средства набавени преку проектот 

„Подобрување на предучилишното образование во руралните средини“ на Детска 

Градинка Димче Мирчев клон 7 -Кокичиња, Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- овој проект е завршен, станува збор за Полска помош, од Полска 

Амбасада. Изразија заинтересираност да донираат за детска градинка. Планиравме 

доградба, а во тој случај во веќе постоечкиот дел инвентарот ќе требаше да биде стар. За 

да бидат исти со набавените во новиот дел ни дозволија да набавиме и за стариот дел. 

Бидејќи имаат многу малку, побаравме од градинката да ни кажат што им е потребно за 

набавка. Исто така побаравме дозвола од амбасадорот да набавиме телевизор и 

правосмукалка. Поради тоа што ќе правиме попис на основно средства со ваква одлука 

треба да ги отстапиме на градинката. Во петок ќе дојде Амбасадорот да ја посети 

градинката. 

Виолета Малчева- ако планираме да функционираме самостојно, а сега сме клон на 

Велешката градинка, да не се доведиме во ситуација  Велес да ни ги земе овие средства. 

Роберт Бешовски- во одлуката нагласено е дека е за Градско, имаме докази. 

Гордана Христова- сигурно се води како посебна единица и кога се право попис се 

знае што каде е. 

Ацо Атанасов- во одлуката е нагласено дека е клон 7 Градско. 

 



 

 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за трајно отстапување на средства 
набавени преку проектот „Подобрување на предучилишното образование во руралните 
средини“ на Детска Градинка Димче Мирчев клон 7 -Кокичиња, Градско. 

Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за трајно отстапување на средства набавени преку проектот „Подобрување на 
предучилишното образование во руралните средини“ на Детска Градинка Димче Мирчев 
клон 7 -Кокичиња, Градско. 

 

6.Одлука за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по 

доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- сакам да Ви кажам во што е суштината на измената. Од страна на 

Министерство за финансии денеска добивме нова ситуација во поглед на листата. Тие 
сами се повлекуваат да не им се исплати од овие средства туку да се даде приоритет на 
стопанството.На тоа место може да се ставе Евростил. Направивме преглед, поради тоа 
беше одложувањето на точката. Од сите фирми требаше да побараме нови каматни 
листи. 

Елена Смилкова- кај нив каматата е помала, поинаку се пресметува и нема да расте 
многу што не е случај кај фирмите. 

Виолета Малчева- ако може најкратко за сите кој што работел. 
Образложение по однос на извештајот за секој доверител по ред даде Елена 

Смилкова од општинската администрација. 
1.ПЗУ Жан Митрев Скопје- за операција на Јадранка Кузманова. 
2.АД Електрани на Македонија- има постари фактури за електрична енергија 700.000 

денари за Скачинци, пробале да ја сторнираат но ЕЛЕМ не се откажале, затоа е долгот 
голем. 

Снежана Финаева- во Скачинци нема ништо, зошто толкава фактура? 
Ацо Атанасов- се сеќавам, одамна е кога ја пратија.Со допис ја враќавме, но може ја 

утужиле.  
Роберт Бешовски- некоја е разлика и таму е ставена. 
Иванче Иванов- има ли потписник кој ја прима и Електрани не постои на кој ќе му се 

плаќа? 
Елена Смилкова- потписник е градоначалникот, а имаат активна сметка. 
3.ГИМ- имаат вршено надзор за грдба на мостот кај Ногаевци. 
4.Адвокат Никола Ристовски- бил ангажиран од Глигур Коцев и од Жанета Чаушевска 

на почетокот на мандатот и после е раскинат договорот и е ангажиран адвокатот Петре 
Ѓорѓиевски. 

5.Адвокат Петре Ѓорѓиевски- ангажиран од Жанета Чаушевска по раскинувањето на 
договорот со Никола Ристовски. 

Иванче Иванов- ова се многу средства, од двајцата адвокати дали сме имаме  корист 
што не застапувале и дали сме заштедиле. Имаме ли увид на колку парници биле? 

Елена Смилкова- немаме. 
Иванче Иванов- до градоначалникот, дали сега вие имате ангажирано адвокат, од 

предходниот совет дали знаевте дека има ангажирано адвокат? 
Роберт Бешовски- да, за одобрување на лимит и платено е по фактура. Тогаш така 

процениле градоначалниците, јас ангажирам адвокат по потреба. 
Снежана Финаева- и кој ќе одговара сега? 
Иванче Иванов- треба да го решиме ова. 
6.Секурисат- за ангажирање на лица за обезбедување во школото. 
7.ВФВ Евротек- градежна фирма која вршела поплочување и поставување на 

жардињери. 
8.Имако ДООЕЛ- за работа на каптажа во Виничани. 
9.Геомап инженеринг ДООЕЛ- за ажурирана геодетска подлога за УПС. 
Гордана Христова- имам барање, откако ќе се исплати ова да ни се поднесе извештај. 
Роберт Бешовски- ќе Ви се направи извештај што е платено и уште колку имаме за 

плаќање. 
Елена Смилкова- Вие сте први што добивате податоци за  висината на долгот. 
Мендерес Тутиќ- досега се криеше, како советници не сме добиле никаков податок. 
 



 
10.Стрелец транс- за чистење на снег. 
11.Тектон инженеринг- проектантска куќа за изработка на проекти. 
12.Лиса ком- за спроведување на дезинфекција, дезинсекција и дератизација.  
Снежана Финаева- каде е вршена дезинфекција. 
Роберт Бешовски- не знам, немам информација. 
Виолета Малчева- имаме ли обврска тоа да го спроведуваме? 
Роберт Бешовски- имаме според планот и програмата. 
13.Гама градба ДООЕЛ- изградба на патот за Грнчиште, општината требаше да го 

плати износот за ДДВ. 
14.Турбоинженеринг- тоа е стар долг од 2005,2006 година, не знаевме дека има 

пресуда. 
Снежана Финаева- што се правело? 
Драги Тричковски- тоа е за набавка на пумпи. 
15.Акванет- за технолошка вода во Старо Градско и базентот над бензинската пумпа. 
16.Изгрев инженеринг- за ДДВ за изградба на канализација во Водоврати. 
Роберт Бешовски- направивме спогодба во врска со мотелот кај Стоби да се откаже 

од хипотеката, а ние да му плаќаме. 
17.Вечер прес ДООЕЛ- за објавување на огласи. 
18.Дизајн центар инженеринг- за израбитка на проекти. 
19.ЈКП Клепа- за фактури за потрошена вода. 
20.Општина Велес- имавме договор за меѓуопштинска соработка, беа ангажирани 

ревизор и градежен инспектор и за гаснење на пожари. 
21.ЗЕЛС- фактури за чланарина. 
22.Центар за развој на вардарски плански регион- исто за чланарина. 
Драги Тричковски- колку вработени има и има ли шанса некој од Градско да се 

вработи? 
Роберт Бешовски- сега за сега не. 
23.Македонска пошта- за фактури. 
24.Евро стил- за набавка на електро материјали и за одржување на улично 

осветлување. 
25.ЈП МЖ инфраструктура- за регулација на премините кај Ногаевци, Кочилари и 

Згрополци. 
Елена Смилкова- не се планирани за исплата следните доверители кои се јавија на 

повикот: 
26.ТРД КТВ ДООЕЛ 
27.Изолирка ДООЕЛ 
28.ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес 
29.Министерство за финансии 
Роберт Бешовски- мој предлог е да се опфати и ЈЗУ центар за јавно здравје бидејќи 

мал е долгот. За останатиот дел да побараме Министерство за финансии да ни ја 
опростат позајмицата од 2.870.000,00 денари. Во врска со набавката на возилото за 
собоирање смет ценам дека е направена грешка, бидејќи некои општини добија а некои и 
сега добиваат возила за собирање на смет како донација. Во врска со останатите долгови 
има фирми кои не се јавија на повикот како што е случај со ББ Брезеви. 

Драги Тричковски- должни ли сме како општина секоја година да се распишува тендер 
за одржување на улично. 

Роберт Бешовски- да, оваа година има намалување во набавката и за одржување и за 
набавка на материјали. Имаме можност да побараме кредит и да ги затвориме сите 
долгови, во спротивно ќе има големи камати. И во иднина да се работи поекономично. 

Драги Тричковски- во врска со позајмицата од Винарија Стоби, како ќе се реши? 
Елена Смилкова- општините не можат да земат позајмица од приватна фирма. 
Роберт Бешовски- јас не би го направил тоа. 
Иванче Иванов- барам да ни се изготви писмен извештај за се што не е платено и 

динамика како се планира да се плати. Исто така барам на крајот на оваа година или на 
почетокот на наредната година да ни изготвите извештај за работата на градоначалникот. 
До сега сум задоволен од работата на градоначалникот во поглед на транспарентност.  

Роберт Бешовски- поради тоа и буџетот за прв пат оваа година имаше ограничување, 
не можеше не реално да се прави. Тоа е заштитен механизам. 

Снежана Финаева- градоначалникот да свика прес и да се каже се и за долговите и за 
што се плаќа.  

Мендерес Тутиќ- да се направи ревизија.  
 



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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одобрување на Извештајот за вкупниот 

договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на 

Општина Градско. 

Од присутните 8  советници, со 7  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ, Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за одобрување на Извештајот за вкупниот договорен износ по 
доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Градско. 

  
7.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а) Барање од Драгица Андонова за доделување на финансиски средства за лекување 

и правење операција на нејзиниот син Христијан Андонов поради згрутчување на крвта на 
левата нога. 

Советниците едногласно со 8 гласа ЗА одлучија за лекување на Христијан Андонов  
да му се доделат од 12.000,00  до 15.000,00 денари. 

 
б) Барање од Еколошка групација „Грин Пауер“ од Велес за доделување на 

финансиски средства во износ од 15.000,00 денари за организирање на планинарска 
акција на територијата на Општина Градско на ден 10.02.2019 година со маршута од 
Сирково до врвот на Клепа. 

Роберт Бешовски- оваа година сакаме планинарската акција да ја организираме 
Општина Градско и Општина Росоман и очекуваме да биде помасовно. Бидејќе треба 
организација Грин пауер само фигурира, а ние го организираме. Вклучени се 10 друштва. 
Минатата година имаше многу учесници од Градско, се надевам дека оваа година ќе има 
уште повеќе. 

Драги Тричковски- за во иднина да биде со меѓуопштинска соработка помеѓу Градско и 
Росоман. Да се регистрира друштво. 

Роберт Бешовски- сакаме и сме во план да формираме планинарско друштво. 
Советниците едногласно со 8 гласа ЗА одлучија за организирање на планинарска 

акција на  Еколошка групација „Грин Пауер“ да  се доделат 15.000,00 денари. 
 
8.Разно.  

Виолета Малчева- до каде е работата со базата за песок во Виничани? 
Роберт Бешовски- на 18.01.2019 година донесов Решение за одбивање за добивање 

на Б-дозвола. Правно имаат 15 за правна поука. Ќе чекаме, не знам дали поднеле некоја 
жалба. Досега работат без дозвола за зафат на водата, немаат елаборат, има решение 
од градежен инспектор од Велес за рушење на објектот. Ако му дозволи министерството 
ќе биде проблем. Променет е текот на реката, а вода течела и низ нивите. 
 

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседавачот на Советот на 

Општина Градско ја затвори четиринаесеттата седница во 14:30 часот. 
 
 

  08-91/2 
15.02.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

           
     Александар Јорданов  


