
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната шестнаесетта седница на Советот на Општина Градско 
на ден 14.03.2019 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 15-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Завршна сметка на на буџетот на ЕЛС Градско за 2018 година. 

3. Предлог-Одлука за донесување на План за заштита и спасување од природни 

непогоди и други несреќи. 

4. Предлог-Одлука за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност за 

2019 година на Општина Градско. 

5. Предлог- Одлука за формирање на Локален совет за превенција во Општина 

Градско. 

6. Предлог-Одлука  за избор на Престедател и членови на Локален совет за 

превенција во Општина Градско. 

7. Предлог- Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат 
изборните плакати  без надоместок со обезбедени еднакви услови за сите 
организатори на изборната кампања-учесници во Претседателските избори 2019 
година. 

8. Предлог- Позитивно мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии 

и излети во учебната 2018/2019 година во ООУ „Даме Груев“ Градско. 

9. Разгледувања на барања и поднесоци. 
10. 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 16-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 15-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

15-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 15-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  15-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Завршна сметка на на буџетот на ЕЛС Градско за 2018 година. 

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

која истанка дека донесувањето на кварталниот извештај за извршување на буџетот на 
Општина Градско за четврти квартал 2018 година на една од минатите седници е 
всушност завршната сметка. Во буџетската сметка имаме остварување од 83,83%, кај 
дотациите односно тоа е за училиштето имаме остварување од 89,38%, кај 
самофинансирачките активности имаме остварување од 20,37%.Прикажано е и во 
расходните конта по програми. 

Гордана Христова- во приходите ако може да ги видиме минусите, кај 717116 имаме 
остварени а не планирани приходи и по кој основ се добиени. 



Василка Јанева- нема никаков проблем кај приходите може да не сме планирале а да 
имаме прилив на средства. Со ребалансот ги ставивме на 0(нула), а после тоа ни дојдоа 
средства од Полската амбасада кои не беа планирани а ни беа пуштени на сметка. 

Гордана Христова- на 717137- надомест за уредување на градежно земјиште, од кого 
се средствата.  

Василка Јанева- во моментов не знам точно од кој се уплатени средствата, може да 
се провери. 

Иванче Иванов- во врска со данок на имот од физички лица има повеќе планирано, а 
остварено помалку. 

Василка Јанева- 2.000.000 денари се планирани, а 1.300.000 се остварени. Така се 
планира бидејќи при префрлање на имот се наплаќа и заостанатиот долг доколку го има и 
поради тоа секогаш планираме повеќе. 

Виолета Малчева- како констатација, завршната сметка е реализација од која се гледа 
колку се работело во Општина Градско, поголема сума не можиме да видиме што значи 
минимални  инвестиции. 

Александар Јорданов- да, но со максимални долгови. 
Снежана Финаева- реплика до Виолета Малчева, секој совет тоа го истакнуваш, а 

знаеш колку сте ја задолжиле општината и колку сега ние вративме. 
Виолета Малчева- има институции па проверете. 
Снежана Финаева- ќе се провери, но не е во ред секој совет да го спомнувате тоа. 
Александар Јорданов- скоро 50% од долгот е вратен,  зошто тоа не го потенцирате. 
Виолета Малчева- тоа Вие ќе го потенцирате. 
Иванче Иванов- мислење во врска со завршната сметка, кога трошоците за плата на 

администрацијата, градоначалникот и советниците ќе доближи до сумата за капитални 
инвестиции  би било добро, но тоа не е можно бидејќи има превработеност. Приходите на 
Општина Градско се ограничени, односно многу мали. Реализацијата на капитални 
расходи е мала. Се надевам дека во 2019 година ќе има поголами капитални расходи. 
Ако општината има сопствени приходи а нема ништо направено тоа е за осуда, а со 
минимални и лимитирани средства не може да се осудува. 

Роберт Бешовски- со превземањето на функциите ја знаевте финансиската состојба 
на општината, беше очајна и тешка. Ние како рурална општина немаме некои големи 
приходи и како и другите рурални општини функционираме со процентот од поврат на 
ДДВ. Сега бараме тој процент да се зголеми бидејќи без поврат на ДДВ руралните 
општини не можат ни да постојат. До 2017 година не знаевме колкав е долгот на 
општината, се криеше. Тоа е транспарентна работа и граѓаните треба да знаат. Затоа 
Владата  ни го пренесе Мотелот во наша сопственост за да може со добиените средства 
од продажбата да ги вратиме долговите. Долговите се страшни и во Општината и во ЈКП, 
а каматите постојано растат. Не можиме да ја внесиме како обврска позајмицата од 
Винарија Стоби. Во ЈКП Комуналец е катастрофална работата, вработените имаат 
пресуда, треба да им се исплати. Не знам зошто во 2008 година не е префрлена струјата 
на ЈКП Клепа. И со УПС имаше проблем, одвај го управивме. На советниците од 
минатиот состав Ви исплатив три заостанато паушали. Сега со дворните места имаме 
можност да добиеме лиценца за продажба на градежно земјиште. Исто така не знам 
зошто 4 години не се плаќала пошта. 

Виолета Малчева- имаме праќано опомени. 
Иванче Иванов- дали има закон за јавна администрација и дали се знае една општина 

според број на жители колку вработени треба да има максимум, па така повратот на ДДВ 
ќе се користи за друго а не само за плати на вработените. 

Роберт Бешовски- по Закон за јавна администрација не стои бројка на вработени. 
Самата општина треба да процени со Правилник за систематизација, а МИОА дава 
согласност за тоа. 

Иванче Иванов- предлог, малите хидроцентрали работат на надморска висина 200м 
која одговара на 20 бари. Потегот Чичево-Капеш дали може да се искористи. 

Виолета Малчева- не е наш системот, на Тиквешко поле е. 
Драги Тричковски- тоа е со Ф 1000 кај нас нема шанси. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на на буџетот на ЕЛС Градско за 
2018 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА  и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Завршната сметка на на буџетот на ЕЛС Градско за 2018 година. 

 
 



3.Одлука за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и 

други несреќи. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- планот за заштита и спасување го немавме донесено па за таа цел 

го ангажиравме лицето Тодор Грков од Велес, еден од основачите на ДЗС сега во 
пензија. Предходно имавме донесено Процена на загрозеност и формирано штаб за 
заштита и спасување. Му давам збор на Тодор Грков да го образложи планот. 

Тодор Грков- планот е изработен во согласност со Законот за заштита и спасување и 
истиот содржи 3 тематски целини. Во планот дадени се препораки во делот за заштита и 
спасување, во делот на превентивата, предвидени се 13 мерки за заштита и спасување. 
Соработката на Општина Градско со државните институции е многу битна. Сега треба да 
се донесе универзална одлука за заштита и спасување. 

Иванче Иванов- околу составот на единицата за заштита и спасување, каков треба да 
биде во однос на образование, стручна спремност, возраст, пол, каков кадар. 

Тодор Грков- Владата На РМ донесе Одлука за персоналниот состав, таму е 
предвидено каков треба да биде составот. 

Иванче Иванов- да го имаме тоа во предвид. 
Роберт Бешовски- тоа ќе видиме кога ќе се формира на некоја од наредните седници. 
Виолета Малчева- ги спомнавте институциите, рековте дека треба да се усогласиме, 

мислам дека тоа се податоци од доверлив карактер и дали општината има лице 
одговорно за тоа. 

Тодор Грков- планот не е од доверлив карактер и треба да биде достапен до сите 
граѓани. Препорачливо е да има обуки или граѓаните да се запознаат преку средствата за 
јавно информирање. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за донесување на План за заштита и 
спасување од природни непогоди и други несреќи. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за донесување на План за заштита и спасување од природни непогоди и други 
несреќи. 

 

4.Одлука за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност за 2019 година 

на Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Пецо Кузманов од општинската администрација. 

Според законот за енергетика од 2011 година општините на секои 3 години се обврзани 

да донесуваат програми, а секоја година Акционен план за енергетска ефикасност. 

Уличното осветлување е веќе сменето. Во општинската зграда предвидено е замена на 

прозорците, а во училиштето да се заменат печките на дрва со печки на пелети со што ќе 

се намали загадувањето од штетните гасови а ќе се зголеми енергетската ефикасност. 

Виолета Малчева- дали за во училиштето тие сами ќе си финансираат? 

Роберт Бешовски- да, и како дополнителна причина за замена на постоечките печки 

со печки на пелети во подрачните училишта е и ненавременото доставување на дрва 

иако тендерите навреме се распишуваат. Има проблем со доставата, многу се касни. 

Иванче Иванов- сигурно 30-40% ќе биде поскапо затоплувањето со пелети. 

Драги Тричковски- тоа е за во подрачните, не е за Градско. 

Александар Јорданов- јас мислам дека ќе биде поскапо околу 20% а не 40%. 

Пецо Кузманов- на емисија на штетни гасови ќе има подобрување. 

Гордана Христова- имаме ли мерка на штетни гасови па да знаеме дали ќе има ефект. 

Роберт Бешовски- планираме во соработка со ВПР преку Јапонска амбасада да 

обезбедиме средства за доградба на 2 простории и воведување на едносменска работа 

во ПОУ Виничани, со што би се намалиле и трошоците за затоплување. Доколку не 

обезбедиме средства сами ќе инвестираме.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Акционен план за 
енергетска ефикасност за 2019 година на Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Акционен план за енергетска ефикасност за 2019 година на 
Општина Градско. 



 

5.Одлука за формирање на Локален совет за превенција во Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- препорака е сите општини да формираат ЛСП како превентива. 

Порано функционираше СГГ со цел полицијата поблиску до граѓаните, тие состаноци 
вродија со плод. Во ЛСП треба да бидат опфатени градоначалникот, претседател на 
совет, директори, верските заедници лицето одговорно во полициска станица Градско, по 
потреба да се повикаат и стручни лица во зависност од проблемот кој треба да се реши. 
Значи максимум до 10 лица. 

Ацо Атанасов- градоначалникот во кратки црти кажа што е суштината. ЛСП може да 
има постојани и повремени членови во зависност од проблемот и потребите за решавање 
на самите проблеми.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на Локален совет за 
превенција во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за формирање на Локален совет за превенција во Општина 
Градско. 
 

6.Одлука  за избор на Престедател и членови на Локален совет за превенција во 

Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- мој предлог за членови на ЛСП е градоначалник, претседател на 

совет, командир на полиција, директори на институции, по еден од политичките партии. 
За членови на ЛСП беа предложени: за претседател градоначалникот Роберт 

Бешовски, за членови- Александар Јорданов- претседател на совет, Нацо Донев- 
командир на полициска канцеларија Градско, Ленче Стојанова- директор на ООУ Даме 
Груев Градско, Димче Петров- ВМРО-ДПМНЕ, Снежана Финаева- СДСМ и Иванче 
Иванов- група на избирачи. 

Бидејќи не беа дадени други предлози и никој не се јави за дискусија, Претседавачот 
на Совет ја затвори расправата,  ја стави на усвојување Одлуката  за избор на 
Престедател и членови на Локален совет за превенција во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката  за избор на Престедател и членови на Локален совет за 
превенција во Општина Градско. 
 

7.Одлука за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборните 
плакати  без надоместок со обезбедени еднакви услови за сите организатори на 
изборната кампања-учесници во Претседателските избори 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Ацо Атанасов- за секои избори се носи ваква одлука. 
Бидејќи не беа дадени други предлози и никој не се јави за дискусија, Претседавачот 

на Совет ја затвори расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на 
места на кои е дозволено да се истакнуваат изборните плакати  без надоместок со 
обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања-учесници во 
Претседателските избори 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборните 
плакати  без надоместок со обезбедени еднакви услови за сите организатори на 
изборната кампања-учесници во Претседателските избори 2019 година. 
 

8.Позитивно мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии и 

излети во учебната 2018/2019 година во ООУ „Даме Груев“ Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Програмите за изведување на ученичките екскурзии и излети ги образложи 

директорката на ООУ„Даме Груев“ Градско, Ленче Стојанова. Истакна дека програмите за 
изведување на екскурзии и излети се изготвени според Правилникот за изведување на 
екскурзии и излети на МОН.  

Виолета Малчева- дали се повторува некоја релација од минатата година? 
 
 



 
Ленче Стојанова- не се повторува ниту една релација, освен екскурзијата за 9 

одделение која е на иста релација од лани, но на децата од 9 одделение не им се 
повторува релацијата.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Позитивното мислење за Програмите за изведување 
на ученички екскурзии и излети во учебната 2018/2019 година во ООУ „Даме Груев“ 
Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Позитивното мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии и излети во 
учебната 2018/2019 година во ООУ „Даме Груев“ Градско. 
 

9.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а) Барање од Сања Павлова од Градско студент на Земјоделски факултет, отсек-

енологија за доделување на финасиски средства во висина од 16.000,00 денари (8 
месеци по 2.000,00 денари) за покривање на трошоци за студирање. 

Виолета Малчева- освен барањето нема други дополнителни документи, на пример  
за просекот, дали е редовен или вонреден студент, ние немаме никакви податоци. 
Општина Градско треба да си донесе Правилник за финансирање на талентирани 
ученици и студенти.  

Снежана Финаева- средтствата и се потребни за покривање на трошоците за 
патување. 

Виолета Малчева- немаме никаква информација, треба дополнување на барањето. 
Роберт Бешовски- 2.000 денари месечно не е некој терет за општината, можиме да 

одвојуваме. 
Гордана Христова- нека се преформулира барањето. 
Александар Јорданов- вака ќе дадеме лош сигнал, во иднина да се доставуваат и 

дополнителни податоци, да има некој критериум. 
Роберт Бешовски- треба да имаме фонд за таа намена, да се додесе правилник. 
Снежана Финаева- тоа може за понатаму, а сега да се одобрат бараните средства. 
Александар Јорданов- да се гласа, а под точка разно може да се дискутира во врска 

со тоа. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на  Сања Павлова да и се доделат 

16.000,00 денари (8 месеци по 2.000,00 денари) за покривање на трошоци за студирање. 
 

10.Разно. 

Виолета Малчева- во врска со перходното барање да се изготви правилник за 

талентирани студенти со висок просек, а посебно да се помагаат и социјалните случаи. 

Да се формулира како треба. 

Иванче Иванов- сакам да го потенцирам проблемот со прекинот на системот за 

наводнување за нивите и да се лишам од одговорност понатаму, претставувам 410 

гласачи кои гласале за нашата листа. Тие дефекти да се санираат пред почетокот на 

сезоната. Годинава е сушна и брзо ќе дојде време за полевање на овошните насади. 

Оставам надлежните институции да го решат проблемот.  

Виолета Малчева- од кога почнува сезоната за наводнување? 

Роберт Бешовски- од 15 април. Проблемот го знам, станува збор за изградба на 

магистралниот пат Градско-Прилеп. Од бензинската пумпа во правец на депонијата го 

пресекоа линиите , но не се санирани. Обврска е на изведувачот да ги санира, рокот е до 

1 април. Цевките треба да се дислоцираат, а во интерес на гражаните треба да се санира 

на време. Обврската е на изведувачот и на Агенцијата за државни патишта, треба да 

правиме дополнителен притисок за да се забрза работата. Точна динамика, дали ќе го 

пробијат рокот и до кога ќе имаме состанок со директорот. Беа повикани прставници од 

МЗ и доколку има проблеми треба да се истакнат и да се решаваат. 

Иванче Иванов- линиите треба да бидат подложни на санации. Дали јас ќе можам да 

тужам бидејќи ќе немам род доколку нема вода да ги навадам дрвата кога ќе биде 

потребно. 

Роберт Бешовски- лани имавме проблем со технолошката вода, направив анализа и 

сметам дека треба да ја превземиме.  

 



 

Драги Тричковски- системот го правевме со средства од самопридонес преку Месната 

заедница. 

Роберт Бешовски- да, меѓутоа немаме документ, го немаме заведено како наше. 

Треба да одам во Водостопанствп Тиквеш и да се направи евиденција дали кај нив има 

некој документ. Доколку не ја санираат направената штета нема да го превземеме 

договорот за користење на технолошката вода. Исто така треба да се изработи проект за 

да немаме проблем со Вардар АД Градско во врска со користењето на технолошката 

вода. 

  

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

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

08-208/2 
30.04.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

     Александар Јорданов  


