
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната дваесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 29.08.2019 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 19-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог - Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  

година - втор квартал на општина Градско. 

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

Втор ребаланс. 

4. Предлог - Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  

година - втор квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

5. Предлог - Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  

година - втор квартал на ЈКП „Комуналец“ Градско. 

6. Предлог за отпис по направена анализа за побарувања и обврски за ЈКП 

„Комуналец“ Градско. 

7. Разгледувања на барања и поднесоци. 

8. 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 20-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 19-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседавачот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

19-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 19-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  19-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  година - 

втор квартал на општина Градско.  

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

квартален извештај за реализација на потрошени средства доставуваме на секои три 
месеци  до Скопје. Прикажано е со сите програми и подпрограми за приходен и расходен 
дел. Се е во рамките на планираното.  

Иванче Иванов- во врска со последната колона може ли да ми се објасни подетално 
што е тоа процена каде е 0% на контото 717116. 

Василка Јанева- тоа е за јавното осветлување, не добиваме средства бидејќи имаме 

склучено цесија со ЕВН. 



Иванче Иванов- како ќе се анулира до крајот на годината? 

Василка Јанева- со овој ребаланс ќе имаме кратење. 

Гордана Христова- до кога ќе има цесија со ЕВН? 

Василка Јанева- цесија се потпишува секој месец. 

Роберт Бешовски- може со следен лимит кога ќе бараме да се направи напор истиот 

да се зголеми во кој ќе влезат и трошоците за струја, а да се прекине со цесијата. 

Иванче Иванов- до градоначалникот, како мислите да се зголеми наплатата за данок 

на имот. До сега има само 13% наплата, можеби до крајот на годината ќе се зголеми 

процентот. Колку се збира до крај на година? 

Василка Јанева- минатата година имаше 1.300.000,00 денари. 

Роберт Бешовски- во однос на физичките лица ќе има опомени, ќе одиме по 

ригорозно, а за правните лица ќе одиме со блокирање на сметките.  

Иванче Иванов- тоа треба да се прави секоја година, да ни стане пракса, бедејќи без 

наплата на данок како би опстанале. Што е со лицата кои подолг период не платиле. 

Василка Јанева- порано го наплаќавме долгот кога лицето ќе дојдеше да префрла 

имот или кога има купопродажба, баравме да немаат долг. 

Иванче Иванов- тоа не е начин. 

Роберт Бешовски- данокот на имот е добра работа, долгот може да се наплати со со 

блокирање на сметките во банка. Повратот на ДДВ беше 3%, сега е 4%, ние бараме да 

биде 10%, а може ќе ни дадат 6%. Сега е 80% за општината, а 20% за државата од 

продажба на градежно земјиште. 

Виолета Малчева- како констатација, има многу слаба реализација иако пола од 

годината  веќе е помината. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за периодот од 
01.01.2019-30.06.2019  година - втор квартал на општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Кварталниот финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  година 
- втор квартал на општина Градско. 
 

3.Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2019 година - Втор 

ребаланс. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение и по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација, 

која истакна дека вториот ребалас го донесуваме поради тоа што ќе има зголемување во 

приходниот дел. Имаме добиено средства во висина од 22.628.000,00 денари од кои  

20.000.000,00 денари се од АФПЗРР, а останатите од БРР. 

Роберт Бешовски- првиот ребаланс беше донесен на крајот на мај месец, вториот 

требаше да биде во октомври, но го донесуваме сега бидејќи добивме средства по 

поднесени проекти. Имаме добиено средства од АФПЗРР во висина од 20.000.000,00 

денари за реконструкција на патот Градско -Чичево, ние треба да го платиме ДДВ. 

Скративме внатрешно од самиот буџет. Во тек е тендерската постапка. Од БРР одобрени 

ни се средства во висина од 2.000.000,00 денари за изградба на две улици. Тендерската 

постапка е завршена, наша обрска е да платиме 11%. Имаме добиено  и средства за 

набавка на канти и контејнери во висина од 472.590,00 денари, исто наша обврска е да 

учествуваме со 11%. Исто така заврши и тендерската постапка за изградба на 

канализација во с.Горно Чичево, крајната сума е 1.600.000,00 денари. Во врска со 

изградбата на канализација во Горно Чичево сумата не е ставена во ребалансот бидејќи 

исплатата оди дирекно на изведувачот. Исто е и со изградбата на откупниот центар 

бидејќи оди преку ВПР. Од АВРМ повторно ни е одобрен проектот за општо корисна 

работа. 

Василка Јанева- кратевме од неколку ставки за да ја добиеме таа сума. 

Виолета Малчева- каков е проектот помеѓу АВРМ и ОН и што опфаќа истиот? 

Роберт Бешовски- овој проект го имавме и минатата година сега се продолжува, 

опфаќа помош на стари и болни лица и лица со посебни потреби.  



Виолета Малчева- колку лица се ангажирани со проектот? 

Роберт Бешовски- осум лица ќе бидат ангажирани. 

Виолета Малчева- дали имаше ефект од предходниот проект? 

Роберт Бешовски- штом го продолжуваат значи имало ефект, им помагаат на стари 

лица и лица со посебни потреби, а едно лице  беше вклучено и во образовниот процес. 

Димче Петров- да се обрне внимание на тоа каде ќе бидат распределени лицата, да 

не биде како минатиот пат. 

Роберт Бешовски- ќе се разгледа и може тоа да се подобри. 

Иванче Иванов- која е целта и задачата на ангажираното лице кога ќе влезе кај лице 

со посебни потреби или старо лице? 

Роберт Бешовски- пазарување, зимно време да им донесе дрва и сл., значи за каква 

потреба има за тоа. 

Иванче Иванов- можам да констатирам дека ни престои добра градежна експанзија, 

дали се ќе се заврши до нова година. 

Роберт Бешовски- да, ќе се заврши, само незнам дали ќе се заврши со патот Градско-

Чичево бидејќи ќе се плаќа на рати но ние мора да ги предвидиме средствата. За да се 

почне со изградба на откупниот центар треба да се расчисти просторот. 

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 - Втор ребаланс. 

Од присутните 9  советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 2019 година - 
Втор ребаланс. 
 

4.Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  година - 

втор квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образлозение по оваа точка даде Силвана Марковска овластен сметководител. 

Прикажани се приходите и расходите. Оваа година намалени се трошоците за договор на 
дело бидејќи има пријавени лица, а со тоа зголемени се трошоците за плата. 
Акумулираната добивка е напумпана бидејќи како што знаете и од предходно тоа е така 
поради проблемот со струјата. ЈКП„Клепа“ за сега работи домаќински, си ги покрива сите 
обврски. Ако се реши проблемот со струјата ЈКП„Клепа“ ќе застане на стабилни нозе.  

Гордана Христова- дали од билансот на состојба и да ги платат сите долгови имаат 
500.000,00 денари на сметка. 

Иванче Иванов- од нив меже ли да се платат тековните обврски? 
Силвана Марковска- тие се веќе платени. Моментално кај ЈКП„Комуналец“ има трошок 

за струја, ЈКП„Комуналец“ има загуба од 908.000,00 денари. 
Гордана Христова- добиката лани беше 1.600.000,00 а сега до јуни месец е 

1.100.00,00 денари, на што се должи тоа. 
Силвана Марковска- има намалување кај договор на дело. 
Гордана Христова- кај приходот има ли разлика? 
Силвана Марковска- има разлика. 
Виолета Малчева- колку се движи сумата за потрошената струја месечно? 
Златко Арсов- од 130.000,00 до 180.000,00 денари. 
Иванче Иванов- данокот на добивка колку пати се плаќа во годината? 
Силвана Марковска- до 15 во месецот, секој месец се плаќа. 
Иванче Иванов- колку губиме годишно? 
Силвана Марковска- околу 18.000,00 денари. Струјомерите не можеме да ги 

префрлиме на ЈКП„Клепа“, да се направи и договор и одлука од совет секој месец 
фактурите да се префактурираат на Клепа со истата сума. 

Гордана Христова- јас така Ви предложив неколку пати предходно, рековте дека тоа 
не е можно. Значи ќе биде интерен договор помеѓу ЈКП „Комуналец“ и ЈКП„Клепа“.  

Силвана Марковска- Клепа работи со опрема на Комуналец, да се донесе интерен 
договор опремата да се префрли на Клепа. Бидејќи струјата не ја користи Комуналец да 
се префактурира на Клепа. За Комуналец ќе има само загуба за платата, а за Клепа 
добиваме реална добивка, ќе има затворена цесија по однос на фактури. Ќе го намалиме 
трошокот за аконтација за наредната година.  

Виолета Малчева- а што е со старите долгови? 
Златко Арсов- тие пак ќе се плаќаат. 



Силвана Марковска- во цесијата најбитно е да биде потпишан цесусот. 
Мендерес Тутиќ- викате дека ЈКП „Клепа“ ќе биде во добивка, каде оделе овие пари 

до сега? 
Силвана Марковска- 2.900.000,00 денари до сега имаме платено, за старите долгови 

не ме прашувајте мене, јас имам превземено ситуација од 2014 година. 
Александар Јорданов- тој праша ако се работело како сега, ама не се работело вака. 
Снежана Финаева- не домаќински се работело. 
Гордана Христова- менаџирањето го прави директорот. Од кога ќе почне да важи 

договорот и зошто кога јас реков лани на тој начин да се реши проблемот Вие рековте 
дека не може?  

Силвана Марковска- не е законски. Основачот го потпишува договорот, ако не нека 
биде одлука со која опремата се дава на користење на ЈКП„Клепа“ без надоместок. 

Гордана Христова- пред да се донесе одлука за давање на користење на опремата да 
се направи попис за да се види што е исправно а што не. 

Силвана Марковска- предлагам сите побарувања од 2014 година да се отпишат 
бидејќи никој не може да ги наплати, од 2014 година до сега нема никакви промени во 
побарувањата, или да се почека да не се отпишуваат обврските додека не се види прво 
со ЕВН дали ќе се реши проблемот. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за периодот од 
01.01.2019-30.06.2019  година - втор квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  година - втор 
квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 
 

5.Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  година - 

втор квартал на ЈКП „Комуналец“ Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образлозение и по оваа точка даде Силвана Марковска овластен сметководител. 
Иванче Иванов- ни образложивте дека може да се направи договор за 

префактурирање. Јас мислам дека предходно не сме гласале за тоа. Пак ќе има промена 
на цифрите за тие тројца вработени.  

Силвана Марковска- треба со договор со вработените да се договорат да тие самите 
побараат да се одјават.  

Гордана Христова- предходните придонеси не застаруваат, ќе треба да им се најде 
работа на друго место, односно во ЈКП„Клепа“. 

Драги Тричковски- уште кога го формиравме првиот месец беше во загуба. 
Силвана Марковска- ако се припојат двете ЈКП правиме неликвидно ЈКП„Клепа“. 
Гордана Христова- и едното и другото се основани од општината, која е разликата, ќе 

се доведе во прашање работата на ЈКП„Клепа“.  
Александар Јорданов- ова е прв позитивен чекор, мора од некаде да почниме. Ова 

предходно беше предлог на Гордана, за префактурирање. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседавачот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за периодот од 
01.01.2019-30.06.2019  година - втор квартал на ЈКП „Комуналец“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско го усвои Кварталниот финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.06.2019  
година - втор квартал на ЈКП „Комуналец“ Градско. 

 

6.Предлог за отпис по направена анализа за побарувања и обврски за ЈКП 

„Комуналец“ Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- барам од директорот на ЈКП подетално да ни се достават 

податоци на наредна седница. 
Иванче Иванов- оваа точка ќе оди на наредна седница. Зошто не сме ги тужеле 

фирмите,  а исто се однесува и за физичките лица доколку  немаат платено? 
Силвана Марковска- не се тужеле поради тоа што ако се тужи еден по еден треба 

финансиски средства. 
Иванче Иванов- ако не можиш да ги тужиш исклучи ги. 
Златко Арсов- не можам да ги ислкучам. Останува за наредна седница да се направи 

Договор или Одлука за отписот на побарувањата. 
 



 

 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Здружение на пензионери Градско за одобрување на финасиски 

средства во висина од 10.000,00 денари за потребите на Пензионерскиот дом во Градско.  

Снежана Финаева- за какви потреби ги бараат парите? 

Александар Јорданов- нема наведено во барањето. 

Снежана Финаева- да се објасни за што им се потребни. 

Роберт Бешовски- во барањето немаат наведено, но кажаа дека им се потребни за 

тековни активности бидејќи немале работа со пензионерскиот дом. 

Иванче Иванов- нека собираат чланарина, не се малку пензионери. 

Роберт Бешовски- плаќале во Велес. 

Гордана Христова- па тогаш нека бараат од Велес. 

Советниците со 8 гласа ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН  одговорија негативно на барањето 

од Здружението на пензионери Градско, односно не им ги одобрија бараните средства. 

 

8.Разно.   

Драги Тричковски- во врска со новиот бунар, дали е испавна водата? 
Златко Арсов- да, исправна е, направени се анализи се е во ред, направена е и 

дополнителна анализа водата е исправна. Беше матна на почетокот, но сега е во ред. 
Има проблеми со недостиг на вода за пиење и во Виничани и во Ногаевци. Во Виничани 
само едната каптажа има вода. 

Виолета Малчева- до градоначалникот и до директорот на ЈКП „Клепа“ во врска со 
преминот на реката, обраснато е со трева, има малку вода и водата прелива преку 
цевките. 

Роберт Бешовски- да се среди од страна на вработените во ЈКП„Клепа“.  
Златко Арсов- ако може со пожарната ќе го решиме уште утре. 
Иванче Иванов- кај мостот кај Уланци има обраснато врби да се исчистат. 
Гордана Христова- не се согласувам за неплаќање на побарувањата да не се тужи, 

дека е оправдано економски. Ако не може сите наеднаш ќе почнете еден по еден. Да 
нема двојни аршини, а едни да важи а други да не важи. 

 

 
 

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

 
 
 

  08-377/2 
27.09.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

           
      Александар Јорданов  


