
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната седумнаесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 30.04.2019 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 16-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за прв квартал 

2019 год. 

3. Предлог -Одлука за усвојување на Извештајот -Елаборатот за проценета штета од 

природна непогода -град што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 год. 

4. Предлог -Одлука за формирање на просторни сили за заштита и спасување во 

Општина Градско 

5. Разгледувања на барања и поднесоци. 

6. 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 16-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

16-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 16-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  16-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за прв 

квартал 2019 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 ова е квартален извештај за периодот од 01.01. до 31.03 2019 година. Ги 
има прикажано и приходниот и расходниот дел. Планираниот дел е за цела година, а 
расходниот се однесува на првите три месеци. Во однос на  буџетската сметка се е 
прикажано по програми. Овој квартален извештај до Скопје го праќаме со три конта, а 
овде е прикажано со шест конта и е многу прегледно. Иванче Иванов- дали имаме 
проблем со приходните сметки? 

Василка Јанева – немаме никаков проблем. 
Виолета Малчева- од страна на која фирма добиваме средства за концесија? 
Василка Јанева- тоа е фирмата МИ-СА која врши ископ кај Чичево. 
Иванче Иванов- од страна на Владата колку средства се одобрени 13.000.000 или 

10.000.000 денари? 
 



 
 
 
Василка Јанева- тоа е пренесено салдо, со ребаланс на буџетот ќе може да се 

исплатат и останатите. 
Гордана Христова- тоа значи дека 10.000.000 денари се потрошени од тие пари. Кај 

стоки и услуги и судските решенија имаме 8.000.000 денари. 
Василка Јанева- судските решенија сите се реализирани, а за останатите ќе треба да 

се направи ребаланс за да може да се исплатат и останатите 3.000.000 денари. 
Иванче Иванов- 1.477.000 денари за стоки и услуги, дали Владата одобри да се 

трошат тие средства. 
Василка Јанева- да, одобрени ни се тие средства. 
Роберт Бешовски- едноставно е, одобрени ни се 13.000.000 денари, исплативме 

10.000.000 денари, за останатите 3.000.000 денари треба да се направи ребаланс бидејќи 
не се во ред контата и не можевме да исплаќаме. Тоа треба да се реализира до 30 јуни. 
Тие средства се наменски и за друго не можат да се користат. 

Иванче Иванов- Иванче Иванов- 1.477.000 денари дали се лански и не се за тековни 
потреби на општината, дали се заостанати долгови. 

Роберт Бешовски- се е за стри долгови, кон фирмата ЛИСА имавме долг. 
Виолета Малчева- во врска со исплатите за чланарина, за што станува збор. 
Роберт Бешовски- тоа се исплати за чланаринина кон ЗЕЛС и Вардарски плански 

регион. 
Бидејќи никој друг 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 прв квартал 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА  и 2 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за 
прв квартал 2019 година. 

 
3.Одлука за усвојување на Извештајот -Елаборатот за проценета штета од 

природна непогода -град што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде советникот Иванче Иванов, претседател на Комисијата 
за  проценка  и утврдување на  надомест на штета  од природни непогоди и други несреќи 
и проценка на штета на полски имот. Станува збор за Самандови за кој беше направен 
првичен елаборат за проценета штета од град што ја зафати општината на 06.07.2018 
година и беше пратен во МЗШВ. Истиот беше вратен бидејќи не беше прцизирано дали 
станува збор за едногодишно или трајно оштетување. Ја исправивме грешката и сумата 
се намали од 11.273.000 денари на 10.145.000 денари. Добивме допис дека измената 
треба да помине на седница на совет. Во табелите наведени се оштетувањата, во однос 
на килиграмите земени се од статистика, а а цената е дадена од нас од комисијата.  

Роберт Бешовски- од  страна на МЗШВ беше побарано да им доставиме еден конечен 
елаборат, сега е во ред и одново треба да се донесе на седница на совет. 

Димче Петров- околу цените немаат ли никакви забелешки. 
Иванче Иванов- немаат забелешки. 
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Извештајот -Елаборатот 
за проценета штета од природна непогода -град што ја зафати општина Градско на 
06.07.2018 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Извештајот -Елаборатот за проценета штета од природна 
непогода -град што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 година. 

 
4.Одлука за формирање на просторни сили за заштита и спасување во Општина 

Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 

Роберт Бешовски- по насока на Дирекцијата за заштита и спасување треба да се 

промени досегашната одлука. Предлог е помалите општини да направат едена 

универзална единица. Ние имаме формирано штаб кој се уште функционира, Жанета 

Чаушевска е командант како предходен градоначалник бидејќи насоките беа 

градоначалниците  да  бидат  назначени  како  команданти  на  тие штабови, а началник е  



 

 

Ванчо Цветков како претседател на совет од минатиот состав. Сега треба тоа да се 

промени и за командант на штабот не мора да биде назначен градоначалникот поради 

големиот број на други обврски, туку може друго лице кое ќе може да одговори на 

барањата и задачите. Во најскоро време треба да се формира нов штаб. Според мене 

треба да се направи универзална професионална единица за спасување како што е 

против пожарната единица. Но сепак ние како општина треба да ја имаме и да ја 

опремиме колку можиме.  

Виолета Малчева- ова е само начинот како ќе биде организирана оваа единица.  

Роберт Бешовски- имаме насоки од страна на дирекцијата за заштита и спасување, 

врз основа на уредбата има насоки како да се организира.  

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на просторни сили за 

заштита и спасување во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за формирање на просторни сили за заштита и спасување во Општина Градско. 

 

5.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а) Барање од Живко Милошев од Градско за доделување на еднократна парична 

помош во висина од 20.000 денари, потребни за операција на очи. 
Гордана Христова- како совет имаме ли некои критериуми по кои и на кого може да му 

одобриме средсва? 
Александар Јорданов- нема, секој може да побара помош, а на кого и колку ќе му 

одобриме ние одлучуваме. 
Иванче Иванов- човекот не е социјале случај колку што знам. 
Виолета Малчева- требаше да заземиме став на почетокот, вака почнавме на сите да 

даваме средства. 
Гордана Христова- дали ќе се направи револт кај другите. 
Александар Јорданов- можеби не, но ќе се зголемат апетитите. Мој предлог е да се 

одобри половина од побараната сума.  
Гордана Христова- но ние немаме никаква информација, знаеме ли колку ќе кошта 

операцијата и дали плаќа партиципација и од кои конта се исплаќаат овие пари. 
Роберт Бешовски- има предвидено во буџетот од конта од совет и од конта од 

градоначалник, во завосност како е доставено барањето. 
Александар Јорданов- нека биде да се одобрат средства во рамките на можностите 

на општината. 
Советниците едногласно одлучија на лицето Живко Милошев да му се одобрат 

средства во зависност од можностите на општината. 
 
 

6.Разно. 

Димче Петров- се реши ли проблемот со ромите во Чичево кои работат во АД Вардар. 

Роберт Бешовски- решено е, ги дислоциравме во рамниште и аеродромот. 

Иванче Иванов- за лицата кои преку летото седат во Грнчиште, а се со адреса на 

живеење во Скопје за данок на имот немаат добиено решение. Исто така има 3-4 

кротични точки ако може да се посипе со песок. 

Роберт Бешовски- не е проблем нека достават податоци ќе им се прати по пошта. 

Драги Тричковски- патот до Грнчиште не е лош. 

Иванче Иванов- за линијата за каналот, донесени биле цевки до кога ќе се направи. 

Роберт Бешовски- треба да ангажира фирма подизведувач. 

Иванче Иванов- патот за кула почнат ли е да се прави. 

Роберт Бешовски- бевме, направивме вовед во работа се чека да се донесат 

машините и ќе почнат со работа. 

Иванче Иванов- во врска со камионите кои ќе поминуваат преку мостот која тежина ќе 

се носи. Која ширина ќе биде патот. 

 



 

 

 

Роберт Бешовски- кажано му е, се работи без проект со предмер пресметка преку 

ВПР. Ширината е 3м со се банкина. Предмер пресметката  е доставена од сите 9 

општини. Патот е во должина од 1380м, ширина 3м со се банкини. Ќе се врши 

тампонирање и ќе има канал/испуст каде што има потреба.  

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседавачот на Советот на 
Општина Градско ја затвори шестнаесеттата седница во 13:30 часот. 
 
 
 

  08-244/2 
30.05.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

      Александар Јорданов  


