
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната петнаесетта седница на Советот на Општина Градско 
на ден 15.02.2019 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 14-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

3. Предлог-Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина 

Градско за 2018 година. 

4. Предлог-Одлука за приоритет на проектот „Изградба на улица број 1 и улица број 2 

во с.Водоврати, Општина Градско“. 

5. Предлог-Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба 

на улица број 1 и улица број 2 во с.Водоврати, Општина Градско“ 

6. Предлог-Одлука за приоритет на проектот  „Набавка на пластични канти за 

собирање на смет и метални контејнери“ во Општина Градско. 

7. Предлог-Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Набавка 

на пластични канти за собирање на смет и метални контејнери“ во Општина 

Градско. 

8. Предлог-Одлука за приоритет на проектот  „Изградба на фекална канализација во 

с.Горно Чичево, Општина Градско“. 

9. Предлог-Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба 

на фекална канализација во с.Горно Чичево, Општина Градско“. 

10. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП„Клепа“ 

Градско за 2018 година. 

11. Разгледувања на барања и поднесоци. 
12. 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. 

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 15-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 14-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

14-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 14-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  14-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Одлука за изменување и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Градско за 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 



Виолета Малчева- за какви измени станува збор? 

Роберт Бешовски- станува збор за технички карактер, треба да се изменат некои 

зборови во текстот, согласно правилниците требало да се внимава. Буџетот е во 

функција, во прашање се само технички грешки. Скоро сите општини имаат вакви 

забелешки. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за изменување и дополнување на одлуката 
за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Градско за 2019 година. 
 

3.Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско за 2018 

година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- во однос на ова дали е се завршено, дали се завршени сите градежни 

работи? 

Роберт Бешовски- да, остана само мал дел, дополнително бетонирање од наша 

страна. Во Виничани ставивме две решетки, истите се поврзани во едно големо црево до 

реката за одведување на атмосферската вода. Бетонирањето ќе се заврши во 

понеделник. Средствата што ги добиваме од Агенцијата за државни патишта се наменети 

за изградба и одржување на локалните патишта и улици. Ако добиеме дополнително 

средства врз основа на каде имаме аплицирано ќе се направи измена во програмата и 

ребаланс на буџетот. Додека не добиеме потврда дека ни се одобрени средства не 

можиме да правиме измени. Ќе аплицираме во БРР за изградба на улици. За прв пат оваа 

година направивме набавка за зимско одржување, на за наредна година ќе направиме 

измена во набавката во однос на тоа кои градежни машини ни се потребни. Ќе вклучиме и 

наши средства за поставување на ивичњаци каде има потреба по барање на граѓаните. 

Иванче Иванов- во врска со зимското одржување, зима е и во декември и во јануари, 

за декември е од буџет од предходна година а јануари е од тековна година. Договорот да 

се прави на пример во јули (од јули до јули). 

Ацо Атанасов- така е и направено, покриен е целиот период. 

Иванче Иванов- од страна на градоначалникот беше кажано дека треба да се подобри 

одржувањето на локалните патишта и улици од страна на општината. Во делот на 

улиците првите денови кога падна снегот машината не помина, дали се поминаа сите 

улици. Снегот подолго се задржа, можеби не направи некој проблем. Моето излагање е 

дека улиците не беа поминати, можеби толку пари имало.  

Роберт Бешовски- согласно програмата за зимско одржување приоритетни се 

надвозникот кај Старо Градско  (беше фрлано ризла и сол), улицата Илинденска до 

фармата (они сами го одржуваат), надвозникот кај Виничани, улицата кај амбулантата, 

општината. Како примарни се и локалните патишта до Водоврати, Подлес, Виничани, 

Ногаевци, Кочилари. Вториот пат кога заврна снегот направивме мали интервенции, 

чистењето е скапо. Поради тоа и првиот пат тендерот пропадна бидејќи немаше 

заинтересирани за тие пари. Треба да внимаваме во спецификацијата. 

Виолета Малчева- од годишниот извештај се гледа дека на ниво на програма 

реализирани се два минорни проекти, речиси ништо не е направено. 

Роберт Бешовски- за среќа направено е во Виничани. 

Виолета Малчева- но не е по програмата, туку вие сами имате одлучено што да се 

прави.   

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата, го стави на усвојување Годишниот извештај за реализација на Програмата за 
изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 
Општина Градско за 2018 година. 



Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско за 2018 година. 
 

4.Одлука за приоритет на проектот „Изградба на улица број 1 и улица број 2 во 

с.Водоврати, Општина Градско“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- лани имавме доставено апликација до БРР не успеавме да 

добиеме средства за изградба на улица Александар Македонски дел шеталиште и дел кај 
Самандови. Сега гледајќи ја вредноста на проектот ги предлагаме овие улици. До сега не 
е изградена ниту една улица во Водоврати, нема ниту во Кочилари ни во Старо Градско. 
Воедно за изградба на улица во Подлес од чешмата до црквата во должина од 500м. 
имаме изготвено проектна документација и може да аплицираме. Ќе се работи и во 
другите населени места, но сега даваме приоритет на овие населени места. 

Димче Петров- насловени се како улица 1 и 2, може ли да ни кажите кои се, на каде се 
движат? 

Роберт Бешовски- станува збор за две улици, едната е лево кон школото, џамијата, а 
другата десно кон чешмата. 

Иванче Иванов- колку е вкупната должина, ширина, дали е планирано да има канал за 
атмосферската вода? 

Роберт Бешовски- должината е 200м со ширина 3,5 м, нема планирано канал за 
атмосферска вода. До сега ретко каде има планирано, го имаме проектот може да го 
разгледате. 

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 
улица број 1 и улица број 2 во с.Водоврати, Општина Градско“. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА  и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за приоритет на проектот „Изградба на улица број 1 и улица број 2 во 
с.Водоврати, Општина Градско“.  
 

5.Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба на 

улица број 1 и улица број 2 во с.Водоврати, Општина Градско“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- учеството од страна на општината е 11%. Досега било 10%, сега е 

11% поради тоа што се добива поголем број на бодови и поголеми шанси да ни ги 
одобрат средствата, а разликата не е голема. 

Иванче Иванов- кога ќе се знае дали ќе поминат средствата или не и ако поминат 
изградбата ќе се заврши ли годинава? 

Роберт Бешовски- повикот трае од 1-28 февруари. После тоа ќе се разгледуваат 
барањата и ќе се евалуација. Доколку ги добиеме средствата ќе се заврши до есен. 

Иванче Иванов- колку е важноста на проектите? 
Ацо Атанасов- важат, доколку нема промени. 
Роберт Бешовски- имаат важност, канализацијата во Горно Чичево е ставено бидејќи 

е мала сумата. 
Драги Тричковски- за Стопанството колку кошта? 
Роберт Бешовски- не можевме да  го ставиме Стопанството бидејќи правиме дополна 

на проектот, најдени се забелешки. Аплицирано е МТВ, ќе пробаме да ги искористиме 
средствата. Ова е дополнително во МЖСПП. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата, ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за реализација на 
инвестицијата „Изградба на улица број 1 и улица број 2 во с.Водоврати, Општина 
Градско“. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба на 
улица број 1 и улица број 2 во с.Водоврати, Општина Градско“. 
 

6.Одлука за приоритет на проектот  „Набавка на пластични канти за собирање на 

смет и метални контејнери“ во Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- од страна на БРР лани добивме средства за изработка на проектна 

документација, оваа година  ќе аплицираме со мерка за набавка на канти и контејнери за 



отпад. Почнавме да го собираме сметот и во Водоврати па поради тоа има потреба од 
набвака на нови и надополнување каде има потреба. Истите се скапи и не можиме сами 
да ги набавиме, пластичните контејнери се околу 18.000 денари, а кантите се околу 1.500 
денари. 

Виолета Малчева- треба и каде што ЈКП наплаќа за собирање на сметот. 
Драги Тричковски- контејнерите да бидат метални бидејќи пластичните со тек на 

време се кршат. 
Иванче Иванов- имам предлог, бидејќи ХИВ се наоѓа на територија на Општина 

Градско, наша надлежност е, таму е хаос, да се направи нешто метално за собирање 
смет, кое нема да  може некој да го украде.  Исто така сметам дека треба да се направи 
маса и клупи поради тоа што застануваат луѓе, одмараат. 

Роберт Бешовски- планираме да направиме кафез каде ќе се собира сметот и да 
направиме акција  за собирање на смет,како што веќе прдходно направивме.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата, ја стави на усвојување Одлуката за приоритет на проектот  „Набавка на 
пластични канти за собирање на смет и метални контејнери“ во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за приоритет на проектот  „Набавка на пластични канти за собирање на смет и 
метални контејнери“ во Општина Градско. 
 

7.Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Набавка на 

пластични канти за собирање на смет и метални контејнери“ во Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата, 

ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестицијата 
„Набавка на пластични канти за собирање на смет и метални контејнери“ во Општина 
Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Набавка на пластични 
канти за собирање на смет и метални контејнери“ во Општина Градско. 
 

8.Одлука за приоритет на проектот  „Изградба на фекална канализација во с.Горно 

Чичево, Општина Градско“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- Горно Чичево е избрано поради ниската сума на проектот и пиеме 

вода од Горно Чичево. Неколку куќи што се околу бунарот вршат загадување, има 
поплаки. Бараа да поставиме црево како главен колектор да има шанси сите да се 
приклучат. Самото учество е 5%, тоа е минимум. Лани конкуриравме во МЖСПП за 
технолошка вода во Виничани, не ни дадоа средства Треба да видиме што може да се 
направи со наши средства. Таму не е дозавршена работата, планираме да ја тужиме 
фирмата.   

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата, 
ја стави на усвојување Одлуката за приоритет на проектот  „Изградба на фекална 
канализација во с.Горно Чичево, Општина Градско“. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за приоритет на проектот  „Изградба на фекална канализација во с.Горно 
Чичево, Општина Градско“. 
 

9.Одлука за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба на 

фекална канализација во с.Горно Чичево, Општина Градско“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата, 

ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестицијата 
„Изградба на фекална канализација во с.Горно Чичево, Општина Градско“. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестицијата „Изградба на фекална 
канализација во с.Горно Чичево, Општина Градско“. 
 

10.Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 

2018 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 



Образлозение по оваа точка даде Силвана Марковска овластен сметководител. 
Билансот на успех, приходот бележи успех од 3%. Трошоците се 5.313.314,00 денари. Тоа 
е затоа што отпишав дел од побарувањата кои се застарени од 2014 година, мал дел 
предлагам да се отпишат. 

Гордана Христова- од кого се долговите? 
Силвана Марковска- најчесто од физички лица, по рекапитулар. 
Иванче Иванов- значи ние ќе ги отпишиме долговите и ќе платиме данок, ако ги 

знаеме кои лица се дали може да се наплати. 
Силвана Марковска- рокот за застареност е 1 година по Закон за облигации. Големи 

се трошоците за извршител и други трошоци. 
Мендерес Тутиќ- како може другите да наплаќаат со блокирање на сметките. 
Силвана Марковска- овде станува збор за застарено побарување, а не е утужено, 

мислам дека е редно време да се отпишат и да не се провлекуваат со годините. Реалната 
состојба на друштвото ја покажува годишната сметка. 

Гордана Христова- дали оваа година на некој имате доставено опомена или тужба за 
да не дојде до застарување на долгот? Да се провери да не е некој испуштен.  

Златко Арсов, директор на ЈКП Клепа Градско- имаме доставено, може да се провери. 
Силвана Марковска- по тековни даночни обврски нема заостанат долг. Има проблем 

со струјата, тоа е реален трошок на ЈКП Клепа , а сметките доаѓаат на ЈКП Комуналец и 
тоа е долгогодишен проблем.  

Гордана Христова- дали може со префактурирање од ЈКП Комуналец на ЈКП Клепа? 
Силвана Марковска- да се донесе одлука за префактурирање, но да биде за извршени 

други услуги. 
Драги Тричковски- има ли крај сето ова, не може ли да се ликвидира ЈКП Комуналец. 
Силвана Марковска- не може има многу долгови, а општината како основач ќе треба 

да ги превземе долговите. 
Мендерес Тутиќ- до директорот, има ли нови долгови? 
Златко Арсов- нема нови долгови, се е платено. 
Мендерес Тутиќ- па како досега не се плаќало. 
Драги Тричковски- што има ЈКП Комуналец како основни средства? 
Силвана Марковска- имало нешто но амортизирани се. Досега немам искуство за 

затварање на Јавно претпријатие. 
Иванче Иванов- дали му посочивте на директорот дека вака не оди до недоглед.  
Силвана Марковска- ние знаеме но проблемот со струјата треба да се реши, долгот 

вкупно за струја е 13.000.000,00 денари. 
Драги Тричковски- ако се плати долгот за струјата дали после тоа сметките ќе идат на 

ЈКП Клепа? 
Роберт Бешовски- ЕВН ни бара да се направи спогодба за плаќање на стариот долг и 

да се префрли сметката на ЈКП Клепа. Кога се формирало новото друштво тогаш требало 
да се префрли и сметката за струја, но тоа не е направено тогаш и поради тоа сега имаме 
голем проблем.За да се надмине проблемот треба да се направи спогодба со ЕВН. 

Силвана Марковска- исто така 15.000.000,00 денари потребни се за плати и придонеси 
за лицата кои работат во ЈКП Комналец. 

Драги Тричковски- има ли шанса да се обратиме за помош од државата. 
Роберт Бешовски- има шанси, но отписот е за физички лица. 
Иванче Иванов- а да се размислува за спојување на двете друштва. 
Силвана Марковска- не Ви препорачувам да се спојат, ќе го блокирате самото 

друштво, проблем се придонесите. 
Иванче Иванов- кога би се извршила ревизија ќе има ли кривична постапка? 
Силвана Марковска- јас не знам што се случувало пред 2014 година, обврските се 

настанати од тој период пред 2014 година. 
Драги Тричковски- ние како совет во минатото сме давале средства за струја. 
Гордана Христова- бараме решение, 4 години никој не предлага решение како би се 

решил проблемот. 
Силвана Марковска- предлагам на повисоко ниво до УЈП да го решите проблемот, да 

разговарате ако може да ги отпише побарувањата по основ на даноци и придонеси за 
вработените и ако го решите проблемот со ЕВН. 

Роберт Бешовски- направивме обид, разговарано е но нема волја за отпис на 
долговите. 

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата, 
ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Годишната сметка на 
ЈКП„Клепа“ Градско за 2018 година. 



Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање согласност на Годишната сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 2018 
година. 
 

11.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а) Барање од КУД Стоби Градско за доделување на средства во висина од 20.000,00 

денари потребни за затварање на долг за патни трошоци за учество на друштвото на 
меѓународен фолклорен фестивал во Полска 2018 година. 

Роберт Бешовски- за потребите на КУД Стоби за учество на фестивалот минатата 
година општина Градско одвои 60.000,00 денари, останатите 60.000,00 денари требаше 
да се соберат од спонзори. Собраа 40.000,00 денари, останаа уште 20.000,00 денари да 
се затвори долгот. Ние како општина секогаш стоиме на располагање. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на КУД Стоби Градско да им се 
одобрат 20.000,00 денари. 
 

12.Разно.  

Верољуб Додевски од СВР Велес даде образложение во однос на формирањето на 
Локален совет за превенција. Општините имаат обврска да формираат Локален совет за 
превенција, не е законска обврска но препорачливо е. ЛСП се формира со одлука на 
совет на општината. Според потребите на општината колку лица сакате може да се 
вклучат. Препорачливо е за претседавач на ЛСП да биде градоначалникот на општината.  

Драги Тричковски- во врска со младите, точење на алкохол, задржување после 24.00 
часот и сл. ЛСП може ли да реагира? 

Верољуб Додевски- може, тоа е и целта да се решаваат проблемите со кои се 
соочуваат граѓаните. 

Роберт Бешовски- тој ЛСП би ги разгледувал сите проблеми што ги тиштат граѓаните, 
слично на Советодавната група на граѓани. Јас му се заблагодарувам на Верољуб 
Додевски за учеството и препорачувам да се формира ЛСП. Предлагам да се формира на 
наредна седница и да разговараме кои лица ќе бидат опфатени. Ќе биде од корист за 
граѓаните. Предходно се реши проблемот со надвозникот кај мотелот. Дали има некој 
терк како би изгледала одлуката. 

Верољуб Додевски- нема терк, според потребите на општината. 
Димче Петров- жителите од ул.Димитар Влахов бараат да се наместат уште 1 до 2 

бандери за улично поради тоа што има кражби, не е осветлено. 
Роберт Бешовски- фалат бандери, се чека од страна на ЕВН да обезбедат па да 

наместат каде има потреба. Има барање и за ул.Илинденска до патарината, има барање 
и во Уланци.  

Иванче Иванов- информација во врска со Бено комерц. 
Роберт Бешовски- и на минатат седница Ви кажав дека донесов Решение за 

одбивање за добивање на Б-дозвола. Дали поднел жалба немаме известување од страна 
на МЖСПП. Тој има договор со Водостопанство Тиквеш за регулација на речното корито и 
вишокот песок да го продава по симболична цена. 

Иванче Иванов- до каде е работата на патот за Кула? 
Роберт Бешовски- има некој проблем и повторно ќе има тендер. 
Како информација поднесовме апликација до Министерство за финансии за добивање 

на 1 скип. Апликацијата е 1 скип за 3 општини, ние сме со Росоман и Лозово. Секоја 
општина би го користела по 10 дена во месецот. Ние ќе го користиме за копање канали за 
поставување на црева, за чистење, во зависност од потребите на општината. 
 

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

Општина Градско ја затвори петнаесеттата седница во 14:45 часот. 
 

  08-139/2 
14.03.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

    Александар Јорданов  


