
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната осумнаесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 30.05.2019 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 17-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог - Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2019 година -

ребаланс. 

3. Предлог - Одлука за поддршка на проектна апликација „Подобрување на 

квалитетот на наставата и едукативниот процес на учениците од ПОУ„Даме Груев“, 

с.Виничани преку доградба на две простории со енергетска ефикасност, 

хидроизолација и опремување на истите“. 

4. Предлог - Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 

Општина Градско за 2019 година. 

5. Предлог - Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-31.03.2019  

година - прв квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 

6. Разгледувања на барања и поднесоци. 

7. Разно.   

 
На почетокот градоначалникот на Општина Градско, Роберт Бешовски, ги извести 

советниците дека претседателот на советот е отсутен  и седницата ја води најстариот 
член, Драги Тричковски.  

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 18-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 17-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

17-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 17-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  17-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
2.Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2019 година -ребаланс. 

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

која истакна дека овој ребаланс на буџетот на Општина Градско за 2019 година се 

реализира порано поради тоа што има измени во програмата А3, а се со цел во целост да 

се искористат средствата добиени од страна на Владата во износ од 13.000.000,00 

денари. Искористивме 10.000.000 денари остануваат уште 3.000.000,00 денари, рокот за 

да се искористат средствата е до 30 јуни. Со ребалансот имаме зголемување од 

71.467.412,00  денари на 74.797.137,00 денари, односно вкупно зголемување од 

3.329.725,00 денари. Во основниот Б 



уџет останува се исто, имаме промени во самофинансирачкиот дел и во блок 

дотациите за школото. Во програмата А0 има намалување во отплатата на главнина 

односно кредитот за набавка на возилото за смет за 500.000,00 денари а во одредени 

ставки има зголемување. Има намалување во програмата Е0 по однос на судски 

решенија, а има зголемување во порограмата Ј6, Ј8 и нова програма Т1-унапредување на 

здравствена заштита. Како што реков има измени и во самофинасирачките активности и 

во наменската дотација на школото. 

Виолета Малчева- имам забелешка, има измени во непродуктивни трошоци. Патните 

трошоци постојано се зголемуваат, секој вработен во платата зема по 900 денари за 

превоз и немаме обврска да организираме превоз за вработените, обврска имаме само за 

учениците. Кај одржување на градби има драстично зголемување, на што се однесува 

зголемувањето? 

Василка Јанева- од школото планираат инвестиции поради тоа е зголемувањето. 

Виолета Малчева- тоа е во ред ако се инвестира, но за превозот не е во ред. 

Драги Трчковски- дали бројот на ученици е зголемен со тоа што се зголемуваат 

средствата за превоз. Ќе потенцирам, со години наназад се расправаме за овој проблем. 

Во ред е наставниците да се возат од основното училиште во Градско до подрачните 

училишта, но од дома, од адресите на живеење до Градско не е во ред. Ова се случува 

само во Градско, во ниедна општина го нема ова.  

Роберт Бешовски- го знам Вашиот став во однос на превозот на вработените. Има 

зголемување во ставката бидејќи првите тендери беа поништени, за да успеат тендерите 

има зголемување во сумите. За во иднина намерата е заедно со училиштето да 

направиме стратегија за купување на сопствени комбиња и сами да го вршиме превозот. 

Сметам дека тоа е најдобрата варијанта за во иднина. Треба да се направи проценка 

колку би коштало сето тоа. Училиштето добро функционира и нема проблем за 

покривање на трошоците за превоз и греење, за разлика од голем број училишта кои се 

соочуваат со проблем за покривање на трошоците. 

Драги Тричковски- дали и до колку се набават комбиња, наставниците повторно ќе се 

возат или ќе биде само за учениците? 

Роберт Бешовски- го знам Вашиот став, но секој си има свое мислење. 

Виолета Малчева- ние имаме надлежност за организирање на превоз за учениците, а 

не и за наставниците и вработените во општината. 

Иванче Иванов- во целост се согласувам со излагањето на Драги и Виолета, тоа не е 

наша надлежност. За оваа година е изгласан буџетот, но за наредната година треба да се 

размисли. Се согласувам и со градоначалникот за купување на превозни средства.  Ако и 

понатаму наставниците го користат превозот тие 900 денари нека ги одделуваат и нека се 

искористат на пример за финансирање на екскурзија за учениците. 

Снежана Финаева- се согласувам со се кажано до сега. Ние како вработени од 

Градско во Велес дали ќе го користиме тој превоз. На мака сме со години во однос на 

превозот. Нека се одреди една цена  и ќе си плаќаме, не сакаме без пари но да има 

превоз. Дали ќе спаѓаме и ние во таа група, нека има некој правилник. 

Роберт Бешовски- се согласувам со сите дискусии. Има голема бројка на лица кои 

работат во Велес и имаат проблем со превозот. Намерата е да се направи спогодба 

помеѓу Градско и Велес за меѓу општински превоз. Имаме барања од жителите од 

Градско, Виничани и Ногаевци. Замислата е да се направат линии од Градско-Велес-

Градско со време на поаѓење кое нема да се поклопува со останатите превозници кои 

поминуваат низ Градско. Потребно е да се направи дискусија со локалните превозници од 

Градско и Велес. Тоа ќе го направиме во текот на оваа година, а Вие како совет ќе 

донесите одлука. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина 
Градско за 2019 година -ребаланс. 

Од присутните 8  советници, со 5  гласа ЗА,  2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 
2019 година -ребаланс. 



 

 

 

3.Одлука за поддршка на проектна апликација „Подобрување на квалитетот на 

наставата и едукативниот процес на учениците од ПОУ„Даме Груев“, с.Виничани 

преку доградба на две простории со енергетска ефикасност, хидроизолација и 

опремување на истите“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оваа одлука се однесува на доградба на 2 училници се со цел да се 

аплицира и да се добијат средства од Норвешка амбасада. Даваме предлог за овие две 
простории со цел да се направи една смена во ПОУ Виничани, ќе се добие и во 
ефикасност и во заштеда. Ќе аплицираме а дали ќе ни бидат одобрени средствата ќе 
видиме.  

Иванче Иванов- ќе ја поздравам оваа одлука. Рековте дека ќе има заштеда, дали 
може да се размислува и училиштето во Градско да работи во една смена со доградба на 
нови училници? 

Роберт Бешовски- планираме да направиме проектна документација за поврзување 
на стариот и новиот дел на учлиштето и доградба на училници и кабинети за хемија, 
физика и биологија, односно природните науки. Добра е идеата, размислуваме за 
решавање на тој проблем, треба да се направи проценка, да се направи идејно решение.  

Иванче Иванов- за доградба, дали се знае колку е тоа во квадратура?  
Роберт Бешовски- не сакам да манипулирам со бројки, тоа ќе се види со идејното 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за поддршка на проектна апликација 
„Подобрување на квалитетот на наставата и едукативниот процес на учениците од 
ПОУ„Даме Груев“, с.Виничани преку доградба на две простории со енергетска 
ефикасност, хидроизолација и опремување на истите“. 

Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за поддршка на проектна апликација „Подобрување на квалитетот на наставата 
и едукативниот процес на учениците од ПОУ„Даме Груев“, с.Виничани преку доградба на 
две простории со енергетска ефикасност, хидроизолација и опремување на истите“. 
 

4.Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 

Општина Градско за 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- правиме мала измена на Програмата за изменување и 

дополнување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општинските патишта и улици во Општина Градско за 2019 година. Најголеми шанси има 
да се добијат средства за реконструкција на локалниот пат Градско-Долно Чичево од 
страна на АФПЗРР во висина од 20.000.000 денари. Има изработено проектна 
документација од страна на Тектон инженеринг од Кавадарци. Висината на средствата 
потребни за  реконструкција  е голема  бидејќи врз стариот пат ќе се прави новиот, а 
проектот е квалитетно изработен. Патот до свињарската фарма на делови е многу 
пропаднат од тежината на возилата кои носат храна и транспорт на свињи. Улиците ги 
ставивме како можност бидејќи имаме големи шанси да добиеме финансиски средства. 
Во глава 4 имаме само техничка исправка. 

Димче Петров- кој од наведените проекто ќе има приоритет? 
Роберт Бешовски- аплицирано е за различни мерки, за кој проект ќе ни одобрат 

средства тој ќе се реализира. За Водоврати аплициравме во БРР, чекаме да добиеме 
одлука. 

Димче Петров- на локалниот пат Градско-Чичево кај фармата да се стави знак за 
тешките товарни возила, за камионите на МИ-СА која врши ископ.  

Роберт Бешовски- порачавме знаци за тој дел и за уште една улица во Градско. 
Полицијата активно е вклучена кај надвозникот кај патарината и ги пренасочува возилата. 
Треба да се изработи техничка документација за асфалтирање и да биде како 
обиколница. 

Иванче Иванов- ќе се реконструира патот за Чичево, дали може дел од средствата да 
се пренасочат за реконструкција на улица Илинденска. 



Роберт Бешовски- не е можно бидејќи аплицирано е за 2 различни мерки. Илинденска 
е најголем приоритет но различни се мерките. Сега ќе аплицираме и во МТВ за изградба 
на улици во Градско. Треба да се направи измена на проектот во однос на одводот, 
бидејќи секаде каде што се аплицера се бара да има предвидено одвод и тротоар. 
Најголемото оштетување на улиците настанува од неконтролираното количество на вода.  

Виолета Малчева- локалниот пат Градско-Долно Чичево е изграден 2007 година и 
како резултат на нашето невнимание за 10-на години има потреба од негова 
реконструкција.  Треба да се донесе одлука со која ќе се регулира движењето на тешките 
товарни возила. Добро е да  градиме, но наша вина е ако не можиме да ги заштитиме 
патиштата кои сме ги изградиле. Имаме неиздрадени патишта, а ние ги реконструираме 
веќе направените. Ако сме направиле грешка да не ја повторуваме истата во иднина. Да 
не се доведиме во ситуација да реконструираме веќе направени патишта, а има населени 
места каде што нема изградени патишта. 

Роберт Бешовски- се согласувам дека треба да ги заштитиме патишата и улиците. 
Најголема грешка е  што е дадена согласност на МИ-СА да врши ископ. Јас на никој 
немам дадено согласност, бидејќи првото прашање кое го поставувам е каде ќе се движат 
нивните возила, а се со цел заштита на патиштата. 

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

Од присутните 8  советници, со 6  гласа ЗА и 2 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско ја усвои Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина 
Градско за 2019 година. 
 

5.Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-31.03.2019  година -

прв квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Јагода Смилева, овластен сметководител, која 

истакна дена оперативните приходи изнесуваат 1.715.000,00 денари, а оперативните 
трошоци 1.154.000,00 денари. Беа спомнати и трошоците за ЕВН кои изнесуваат 
259.000,00 денари и истите се фактурираат на ЈКП Комуналец кој не обавува дејност.  

Виолета Малчева- во однос на наплатата дали има зголемување? 
Јагода Смилева- ако споредиме во однос на ланската година има мало зголемување 

во побарувањата, а има намалена наплата. 
Гордана Христова- во врска со добивката и предходно имав прашање трошокот на 

ЕВН дали може да се префактурира. 
Јагода- јас не знам, за тој дел треба да се обратите кај директорот на ЈКП Клепа, тие 

треба да се договорат, во моментов се плаќа со цесија. 
Гордана Христова- јас прашувам чисто сметководствено дали може да се 

префактурира. 
Иванче Иванов- дали има некои значајни промени во работењето на ЈКП Клепа? 
Јагода Смилева- нема позначајни промени. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за периодот од 
01.01.2019-31.03.2019  година -прв квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 

Од присутните 8  советници, со 8  гласа ЗА  Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-31.03.2019  година -прв 
квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 
 

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање финасиски средства за организирање  на меморијалниот турнир „Зоран 

Паунов“ кој традиционално ќе се одржи по десетти пат. 

Роберт Бешовски- бидејќи општина Градско секоја година одвојува средства за овој 

турнир, и оваа година позитивно ќе одговориме на барањето. 

Советниците едногласно со 8 гласа ЗА одлучија да се доделат средства за 

одржување на турнирот „Зоран Паунов“ во висина од 6.000,00 денари.  

 

б) Барање од Марјан Омерза за доделување на финансиски средства за направена 

санација (промена на 2 прозора) во старат општинска зграда. 



Димче Петров- има ли некој документ или сума , колку коштала таа санација? 

Дрги Тричковски- нема наведено сума во барањето и дали се обратил до општината 

дека ќе менува прозори. 

Роберт Бешовски- дојде во општината и кажа дека сака да менува прозори, му реков 

на негова одговорност. Санација го коштала 18.000,00 денари. 

Димче Петров- на минатите седници одобривме средства и на подобро ситуирани 

семејства. 

Иванче Иванов- така сите ќе доаѓаат и ќе баарат средства. 

Виолета Малчева- да му се даде барем половина од сумата. 

Советниците едногласно со 8 гласа ЗА одлучија да се доделат средства на Марјан 

Омерза во висина од 9.000,00 денари.  

 

7.Разно.   

Роберт Бешовски- да Ве информирам во врска со сепарацијата во Виничани. Од наша 
страна не му беше издадена Б- интегрирана еколошка дозвола, но тој продолжи со 
работа. Повторно достави барање до општината и повторно не му издадовме дозвола 
бидејќи неговото барање е неосновано. Бено комерц не се придржува кон забраната. 
Поднесовме иницијатива до Водостопанство Тиквеш да му го раскине договорот.. 
Инспекцијата беше излезена на лице место и овие денови ги немаме забележано да 
копаат кај р.Вардар. Запознати се и Министерството за животна средина и 
Министерството за економија дека доколку продолжи со копање ќе организираме 
блокирање на патот Градско -Велес. Со неконтролирано копање на десниот брег кај м.в. 
мерата текот на реката Вардар е сменет и веќе 2 ниви се отсечени од Вардар. Наместо 
да прават заштита на реното корито за што го имаат и добиено тендерот тие прават 
проблем. Ние како институција ги превземавме сите потребни мерки. Како градоначалник 
не дозволувам да се издаде дозвола за таа намена. Граѓаните трпат штета. За сето ова 
што се случува во однос на сепарациите виновен е Ристо Манев.  

Иванче Иванов- кога ќе биде блокирањето на патот Градско-Велес. 
Роберт Бешовски- чекаме известување од институциите во однос на нашите барања. 

Доколку не добиеме известување ќе бидите известени.  
Виолета Малчева- проблемот е кај нас е што сето тоа се злоупотребува, наместо 

заштита на речното корито експлоатитаат песок. 
Роберт Бешовски- и предходно имам кажано дека проблем прави островот на реката 

Вардар под мостот  кај Уланци кој е околу 150м во ширина и брегот од десната страна го 
нема. Островот треба да се скине за да не се направи поголем проблем.  

Иванче Иванов- во врска со каналот за скинатите линии. Аква нет го има добиено 
тендерот , но се работи бавно. Се надевам дека ќе се направи во најскоро време бидејќи 
некои веќе трпат загуби. 

Роберт Бешовски- требаше да се заврши до 1 мај. Во текот на вчерашниот ден се 
сретнав со дел од земјоделците, се договоривме да се види кој е рокот за надминување 
на тој проблем. Аква нет работат активно и до понеделник треба да завршат. Рокот е 
пробиен, цевките се скинати во октомври 2018 година. Во проекток не е ставено ни една 
линија и фирмата која работи на автопатот се вади на тоа. Ако до понеделник не се 
заврши работата им кажав дека ќе се формира кризен штаб. 

 Иванче Иванов- ние сме избрани од и максимално треба да се залагаме во 
решавање на проблемот. Во иднина водокорисниците да склучуваат договори. Ние 
немаме никаков договор и нема врз основа на што да се тужи. 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседавачот на Советот на 
Општина Градско ја затвори осумнаесеттата седница во 14:00 часот. 
 
 

  08-285/2 
05.07.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

    Александар Јорданов  


