
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната деветнаесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 05.07.2019 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 18-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предог- Одлука за  отпочнување на постапка за изработка  на Локална 

урбанистичка планска документација вон плански опфат со намена  Меморијален 

простор  Д4 - Верски објекти со гробишта на КП   КО Градско,  Општина Градско. 

3. Предлог-Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 

работа на Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2018 година. 

4. Предлог-Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 

спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2018 

година. 

5. Информација за исплатени доверители од средствата за финансиска поддршка на 

ЕЛС Програма А3. 

6. Разгледувања на барања и поднесоци. 

7. 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 19-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 18-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

18-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 18-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  18-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
2. Одлука за  отпочнување на постапка за изработка  на Локална урбанистичка 

планска документација вон плански опфат со намена  Меморијален простор  Д4 - 
Верски објекти со гробишта на КП   КО Градско,  Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде градоначалникот на општина Градско, Роберт 

Бешовски. Истакна дека реално н.Градско од поодамна има потреба од проширување на 
постоечките гробишта, но со оваа одлука станува збор за нови гробишта. Барањето на 
граѓаните е локацијата да биде во околината на веќе постоечките гробишта. Имаше обиди 
да се откупи место но без успех. Првенствено требаше да се направи проширување и 
голема штета е што не се направило проширување со УПС. Од лево и од десно позади 
гробиштата е зона за домување. Со оваа одлука се опфаќа делот покрај патот после 



крштелницата, тоа се ниви на Тони Петрушевски и на Мирјана Таскова. Треба да се 
изработи  ЛУПД и да се прошири опфатот. Со тие две ниви поделени  на по  две парцели 
би добиле површина од околу 5 000 м2. На Тони парцелите се од 1 357 м2 и 1 341 м2, а 
на Мирјана се 693 м2 и 1 959 м2. Со тоа долгорочно ќе се реши проблемот. Треба да се 
почне со изработка на ЛУПД, бидејќи ако се оди со проширување на УПС постапката е 
многу долга, а во моментов има проблем со гробни места и треба да се реши побрзо. 
Имам информација од луѓе што работат на вакви проблеми дека кошта 500 евра од 
хектар. Исто така како што и предходно Ви кажав планираме да го прошириме местото до 
патот кај гробиштата и да се  направи паркинг.  

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Одлуката за  отпочнување на постапка за изработка  на Локална 
урбанистичка планска документација вон плански опфат со намена  Меморијален простор  
Д4 - Верски објекти со гробишта на КП   КО Градско,  Општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за  отпочнување на постапка за изработка  на Локална урбанистичка планска 
документација вон плански опфат со намена  Меморијален простор  Д4 - Верски објекти 
со гробишта на КП   КО Градско,  Општина Градско. 
 

3. Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за работа на 

Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2018 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- ова е по барање на центарот за развој на Вардарски плански 

регион и се однесува на минанатата година. Тој извештај е веќе донесен, ова е повеќе 
како информација за тоа што работел ВПР во 2018 година. Во Општина Градско нема 
некоја позначајна инвестиција. Направени се летниковците во Подлес со средства од 
БРР. Поради тоа што во Општина Градско и Општина Лозово во изминатата година 
немаше некоја инвестиција се одлучи оваа година да бидат први и веќе ги добивме 
проектите. Општина Лозово доби за реконструкција на домот, а ние за изградба на 
откупен центар во висина од 6.000.000,00 денари. Тендерот е веќе распишан и 
постапката е во тек.  

Димче Петров- на кое место ќе се гради откупниот центар? 
Роберт Бешовски- до отпад Охрид спрема бензинската пумпа. Местото ќе се 

асфалтира и ќе се огради, бидејќи нема канализациона мрежа планот е да се направи 
септичка јама. 

Иванче Иванов- да се гледа ако може да не се исечат јаворите. 
Виолета Малчева- кој ќе стопанисува со откупниот центар? 
Роберт Бешовски- планот е да се даде на стопанисување на ЈКП Клепа со одлука на 

совет. 
Виолета Малчева- ќе има ли вага? 
Роберт Бешовски- за почеток не ставивме бидејќи ќе биде скапо, на почеток ќе се 

користи вагата од отпадот. Откупен центар се бара одамна да се изгради, ќе видиме ако 
не функционира како што треба ќе имаме уреден простор. Аплициравме за доградба на 2 
училници во ПОУ „Даме Груев“ во Виничани. Во врска со проектите од страна на ВПР се 
бара да имаат регионално значење. Таков е случајот и со откупниот центар кој може 
регионално да се користи и од страна на Општина Росоман и од други општини.  

Иванче Иванов- кој го креира буџетот на БПР, има пари од БРР, од МЛС, од ИПАРДИ, 
од Јапонска донација, има минимум и максимум колкав треба да биде буџетот. Има ли 
буџет како што ние носиме буџет. 

Роберт Бешовски- министерството за локална самоуправа ги има овие институции 
како што е БРР и тоа е во склоп на самото министерство. Секоја година различно се 
определува буџетот на министерството. Ние сме 9 општини во ВПР и конкурираме со 
проекти и се гледа да не се надмине тој буџет.  

Иванче Иванов- дали се усвојуваат сите проекто со кои општините конкурирале? 
Роберт Бешовски- не се усвојуваат сите, се први ранг листа, но да не ја надмине 

рамката на буџетот. Има комисија и одлучуваат, но посигурно е кога аплицираме преку 
ВПР. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност за усвојување на 

Годишен извештај за работа на Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2018 

година. 

 
 



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

Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за работа на 
Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2018 година. 
 

4.Одлука за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата за 

развој  на Вардарски плански регион за 2018 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен 
извештај за спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2018 
година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за спроведување на 
Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2018 година. 
 

5.Информација за исплатени доверители од средствата за финансиска поддршка 

на ЕЛС Програма А3. 

Роберт Бешовски- знаете дека ги беа одобрени 13.629.580,00 денари, првично беа 

испатени 10.560.261,00 денари, а останатите 3.069.319,00 денари ги исплативме откако 

направивме ребаланс на Буџетот. Средствата требаше да се искористат до 30 јуни. Оваа 

информација е по барање на советниците за да се објасни како се потрошени средствата 

и кон кои доверители е извршена исплата. Се направи и пресек уште колку останува како 

обврска за исплата кон доверители. Треба да направиме стратегија како да се исплати и 

останатиот долг бидејќи  проблемот е долгорочен. Сега Елена Смилкова ќе Ви образложи 

како одеше целата постапка и кон кои доверители е извршена исплата. 

Елена Смилкова на советниците детално им образложи за секој од доверителите 

поединечно на кои им беше исплатено, која сума е исплатена и  која услуга ја  имаат 

извршено. 

Роберт Бешовски- имаме можност да се одблокираме со продажба на имот, станува 

збор за Мотелот, ќе оди со јавно наддавање. Од продажба на земјиште, комунални такси, 

фирмарина, само така ќе може да го зголемиме буџетот на општината.  

Иванче Иванов- Дали вие како градоначалник имате заостанат долг и ние како 

советници? 

Роберт Бешовски - немам, само тековни.  

 

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Миле Димов за доделување на неповратни парични средства за за 

изградба на куќа во Старо Градско. 

Виолета Малчева- многу пати до сега му имаме помогнато и финансиски и со 

материјали и ништо не направил. 

Роберт Бешовски- до старата куќа имал ставено темели, за да се изгради ќе го 

коштало околу 5.000 евра. Сега седи под кирија и користи социјална помош за плаќање 

на киријата во висина од 50 евра. Може да направиме апел до сите стопански субјекти кој 

сака да помогне. Ние може да помогниме со градежни материјали и да платиме за 

работна рака, а со парични средства не. 

Иванче Иванов- неговиот проблем е познат со години, продаваше и ниви и ништо не 

направи. 

Советниците едногласно одлучија да не му се даваат парични средства туку да му се 

помогне со набавка на градежен материјал. 

 

 

 

 



б) Барање од Здружение фудбалски клуб ТИМ Локомотива 2018 Градско за 

одобрување на финансиски средства за настапување во трета лига. 

Роберт Бешовски- децата се добри и влегоа во трета лига, потребни им се 300.000,00 

денари за основни трошоци за настапување во трета лига. Општината може да одвои 

200.000,00 денари од програма на градоначалник и од програма на совет, а останатите 

100.000,00 денари да се обезбедат од спонзори. 

Советниците едногласно одлучија на Здружение фудбалски клуб ТИМ Локомотива 

2018 Градско да се доделат 150.000,00 денари. 

 

в) Известување од Иницијативен одбор за џамијата во с.Виничанани за превземање 

иницијатива за обнова на срушената џамија. 

Роберт Бешовски- од страна на Абаз беше побарано општината да помогне во 

организирање на дебата во врска со џамијата, сакале да се обратат до Месната заедница 

но им било кажано дека не функционира.  

Вики- тоа не било џамија туку медреса (верско училиште), а ако Вие сте ветиле тоа не 

е во ред. По своето искажување Виолета Малчева  ја напушти седницата.  

Роберт Бешовски- јас како градоначалник ништо не сум им ветил,  му кажав дека 

иницијативата е лоша, луѓето немаат слух за тоа. Се имаат изјаснето местото да се 

загради и да се стави некое обележје. 

Гордана Христова- иницијативата зависи стрикно од населението или има некој 

правен аспект. 

Роберт Бешовски- тоа е стар проблем, местото е на ИВЗ. 

Иванче Иванов- зошто тоа место не се загради од страна на Министерството за 

култура и да се стави обележје, а настрана кај гробиштата да се направи објект. 

Димче Петров- на сила да се прави нешто е лошо. 

Александар Јорданов- ова е само известување, да не излегуваме со дезинформации. 

Општината нема ништо ветено во врска со џамијата во Виничани. Тие не бараат ништо, 

само да се свика состанок.  

 

7.Разно. 

Димче Петров- во врска со игралиштетово центарот, да се намести табла и еден 

рефлектор и тоа да биде само за кошарка. Доаѓа до ситуација да се игра фудбал на 

повеќенаменското игралиште, а во ист момент сакаат да играат и кошарка. Да нема кавги 

во најскоро време да се намести табла. 

Роберт Бешовски- ќе наместиме, не е никаков проблем. 

Александар Јорданов- имаше табла но поради лошата конструкција истата се крши. 

Иванче Иванов- може ли да се надеваме на подобро водоснабдување во наредниот 

период. Со технолошката вода имаме голем проблем, вода нема, а нели рековте дека ќе 

се одвоиме со посебна шахта.  

Роберт Бешовски- проблемот со технолошката вода го знаеме, мрежата е застарена, 

во иднина ни треба проектна документација за реконструкција на системот за технолошка 

вода. Битен елемент е технолошката вода за да ја имаме водата за пиење. Поднесовме 

барање до Водостопанство Тиквеш  за превземање на технолошката вода но се уште 

немаме одговор.  Денеска треба да ја пуштат, а сите знаеме дека кога ја нема таа вода се 

троши водата за пиење.  

Иванче Иванов- треба моментално да се фатиме со работа од есен за да ги немаме 

истите проблеми и наредната година. 

Роберт Бешовски- заклучокот е дека доколку ја нема технолошката вода  нема и вода 

за пиење. Во врска со новиот бунар комплет е поврзан со струја, до недела треба да се 

заврши чистењето и да се пушти, има 5л во сеунда. Ќе се спои и Долно Чичево. 

Иванче Иванов- да се направи добра шахта со вентил и да се контролира кога да се 

пуста, а кога да се сопира  и да се стават водомери. 

Роберт Бешовски- ќе се стават водомери и во Горно Чичево и во Водоврати. 

 

 



 

 

 

Иванче Иванов- сакам да предупредам во врска со земјоделците кои претпеа штети 

поради тоа што немаше вода да ги навадат површините дека нема да сакаат да платат 

водарина и ќе има проблеми. 

Роберт Бешовски- апелирам сите земјоделци кои имаат претрпено штети да си 

ангажираат адвокат и да си поднесат тужби.   

 
 
 

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

 
 
 

  08-342/2 
29.08.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

     Александар Јорданов  


