
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната дваесет и првата седница на Советот на Општина Градско 
на ден 27.09.2019 година, со почеток во 13.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог - Годишен извештај за работата на ООУ,,Даме Груев,, Градско за 

учебната 2018/2019 година. 

3. Предлог - Годишна програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 

2019/2020 година. 

4. Предлог - Одлука за утврдување на потребата од изработка на Измена и 

дополнување на Урбанистички план за село Градско, 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 предложи истиот да се дополни со три 
точки и тоа: 1.„Предлог-Барање за давање согласност на ЈКП Комуналец Градско за отпис 
на застарени побарувања и обврски“, 2.„Предлог-Барање за давање согласност на ЈКП 
Клепа Градско и ЈКП Комуналец Градско за слкучување на договор за деловна соработка“ 
и 3.„Предлог-Буџетски календар на општина Градско за 2019 година“. 

Виолета Малчева- процедурално, имам забелешка, навреме да се доставува 
материјалот и ако не се итни да се разгледаат на наредна седница. 

Александар Јорданов- бидејќи материјалот не е обемен ќе имаме пауза и ќе може да 
се разгледаат. 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ беше усвоен. 
  

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 21-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 20-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

20-та Седница на Советот на Општина Градско. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Записникот од 20-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  20-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Годишен извештај за работата на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 

2018/2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорката на ООУ„Даме Груев“ Градско, Ленче 

Стојанова. 
Иванче Иванов- предлагам во иднина да ни биде презентирано на прожектор, да 

имаме увид во работата, да биде конструктивно. 
Гордана Христова- да се направи споредба, со тоа што е планирано и што е 

реализирано, дали има отстапки. 
Ленче Стојанова- нема отстапки, тоа што е планирано, реализирано е. 
Иванче Иванов- има ли ученици што имаат додатна наставаи доколку има кои се тие? 
Ленче Стојанова- има, но не можам да кажам точно, како бројка постојано се менува. 



Виолета Малчева- тоа е за на наставнички совет, овде може да ни каже за успехот по 
предмети. 

Ленче Стојанова- најсаб успех има по француски јазик, а најдобри се по физичко, 
ликовно, музичко. 

Виолета Малчева- во врска со постигнати успеси има ли нешто позабележително, 
гледам дека се едни исти наставници се трудат.  

Ленче Стојанова- има и на општинско и на регионално ниво. На општинско ниво 
секогаш се добри 1 или 2 место, има освоено 3 место по англиски јазик. На регионалните 
натпревари имаме освоено односно обезбедено пласман за на државен натпревар. 
Имаме освоено 1 место по народна техника, применета биологија, имаме освоено 2 
место и 3 место по биологија. Во целина имаме постигнато успеси. 

Иванче Иванов- постои ли стимулација за менторите на оние ученици кои што имаат 
добиено награди со што би се подобрило ангажирањето на наставниците. 

Ленче Стјанова- имаме правилник според кој се избира најдобар наставник и најдобар 
ученик врз однапред утврдени критериуми. 

Иванче Иванов- дали според правилникот може на менторите да им се исплаќаат 
парични средства за вложениот труд, на пр. 5.000,00 денари. 

Ленче Стојанова- немаме на ниво на училиште,  ние не можиме да им исплаќаме 
средства, но за најдобар наставник сме доделувале таблет и сл. 

Иванче Иванов- може да се донесе на совет одлука со што би се мотивирале 
наставниците. 

Виолета Малчева- не можиме да одиме против закон. 
Ленче Стојанова- се трудиме да ја подобриме работата во училиштето, набавивме и 

фотокопир кој им е на располагање на сите. 
Виолета Малчева- зошто тогаш барате од децата да даваат пари за хартија. 
Ленче Стојанова- не е точно тоа, доколку некој барал пари од децата слободно кажете 

ми јас ќе реагирам. 
Виолета Малчева- дополнително ќе Ве известам за што точно станува збор. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Годишниот извештај за работата на ООУ,,Даме 
Груев,, Градско за учебната 2018/2019 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Годишниот извештај за работата на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 2018/2019 
година. 
 

3.Годишна програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 2019/2020 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
И по оваа точка образложение даде директорката на ООУ„Даме Груев“ Градско, Ленче 

Стојанова. Ова е годишната програма на училиштето врз основа на која подоцна се прави 
годишниот извештај.  

Александар Јорданов- ако може да се направи споредба, односно која е разликата од 
ланската програма. И ако може во иднина да ни се доставуваат на e-mail а не на CD. 

Иванче Иванов- како прво, воопшто не се сомневам во целокупниот кадар на 
училиштето, но како што реков и предходно сето ова што ни го кажувате да биде 
презентирано на прожектор. Друго во врска со прилозите што се во програмата да ги 
пофалите наставниците Милан Кочовски, Лидија Каратулкова и Цвета Колева, а  Вања да 
внимава за нареден пат, ниту годината не и е сменета. Во врска со прилог 21 за 
антикорупција, што мислите и која е спремноста на наставниците.  

Ленче Стојанова- тоа е од МОН, а темите се во учебниците по граѓанско образование. 
Иванче Иванов- може ли корумпиран наставник да држи предавање за антикорупција, 

наставниците треба да бидат обучени. Формално-што е инклузија да се објасни. 
Ленче Стојанова- тоа е во врска со децата со посебни потреби, тимот се формира за 

работа со деца со посебни потреби. Пративме наставници на обука, обично тоае 
педагогот, психологот и наставник кај кој во одделението има дете со посебни потреби. 

Димче Петров- надвор од точката, во врска со сензорната градина, се дале средства 
за уредување на таков простор, но срамота е многу е запуштено, да се среди малку. 

Ленче Стојанова- забележано е и од наша страна, се планира за нареднава недела да 
се среди. 

Александар Јорданов- да се надоврзам и за новото игралиште, револтиран сум од 
несовесноста на граѓаните. 

Драги Тричковски- од отворен тип е нека се загради и нема секој да влегува. 



Александар Јорданов- тоа е до совеста на граѓаните, ваков тип на игралиште има и во 
Неготино, за да го решат проблемот има поставено камери.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Годишната програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, 
Градско за учебната 2019/2020 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Годишната програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 2019/2020 
година. 

 
4. Одлука за утврдување на потребата од изработка на Измена и дополнување на 

Урбанистички план за село Градско, Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- се покренува, се носи на совет поради тоа што до општината 

подесена е иницијатива за измена и дополнување на на УП за село Градско од страна на 

ВАРДАР АД Градско за изградба на биогасна централа. Требаше да има уште една 

иницијатива за измена за локација кај Гринагро но се уште немаат поднесено. Сакаат да 

се смени од зона Г2 во зона Е2. Иницијативата сакаат да ја поднесе Изолмонт а потоа да 

се користи од страна на Мак петрол, да се направи шински влез и да се преточува гориво. 

Оваа иницијатива сега е за ВАРДАР АД Градско за просторот под населбата Стопанство 

во дворот на ВАРДАР АД Градско кој сега е во зона Г2 а бараат да се смени во Е2. 

Биогасната централа ќе произведува електрична енергија која подоцна може да ја 

продаваат на ЕВН. Ќе имаат можност и за производство на топлинска енергија која 

подоцна може да ја дистрибуираат до други баратели. На почеток ќе се користи рж, 

јачмен и сл. а подоцна и ѓубре од крави, свињи. Нема да има загадување Сакаат побрзо 

да се донесе одлуката за да почната со понатамошната процедура за изградба. Тоа е 

добра работа за општината од еколошки аспект. Добро е и за земјоделците со кои 

понатаму ќе склучат договор за производство на потребните суровини, а и можноста за 

користење на топлинската енергија од страна на јавните институции. 

Драги Тричковски- локацијата е лоша, до самите куќи е. Идеја како идеја не е лоша но 

да биде на друга локација. Силажа значи капење, испушта гас. Сума за тоа ама да се 

смени локацијата. Треба да ни се објасни целата постапката од некое стручно лице, да не 

брзаме во донесување на вакви одлуки. Доста ни е Свињарската фарма што не труе со 

миризба. Ќе се носат количини за да се произведе електрична енергија. Мое мислење е 

да не се брза. 

Роберт Бешовски- не се согласувам со Драги, не станува збор за загадување. Зоната 

каде што е макпетрол е Е3 поопасно од тоа нема, Е2 не е опасна зона. Таа биогасна 

централа не загадува, сето тоа ќе биде во затворена форма. Секоја инвестиција е 

добродојдена во нашата општина.  

Драги Тричковски- јас не сум против инвестиции, но ќе го оставиме како проблем за 

наредните генерации. 

Роберт Бешовски- имаат објекти, имаат балон сала каде се прават свадби, сигурно 

нема да одат против себе и да дозволат да им смрди. 

Иванче Иванов- економски е оправдано. 

Драги Тричковски- има ли шанса да видиме како е на друго место. 

Виолета Малчева- има една во Македонија која е блиску до фармата од каде што го 

зема ѓубрето, а не е во населено место. 

Гордана Христова- има процедура, ако се смени зоната од Г2 во Е2 тоа не значи дека 

ние сме им дале дозвола да градат.  

Драги Тричковски- ние како совет ја досиме оваа одлука, а после се е работа на 

администрацијата. 

Мендерес Тутиќ- дали има загадување од Прилепска, Скопска пивара? 

Александар Јорданов- нема тоа е еколошки. 

Иванче Иванов- ние како советници треба да изградиме заедничко мислење. Што е Г2 

а што е Е2. 

Роберт Бешовски- Г2 е лесна и незагадувачка индустрија, а Е2 е комунална 

супраструктура во која спаѓа и градби за производство на енергија. Како градоначалник 

нема да дозволам ако има загадување. Тоа е затворен систем за производство на метан 



направен на најсовремен начин. Целата постапка ќе оди како што треба, ќе има и јавна 

дебата на која граѓаните ќе бидат запознати со проектот и ќе можат да го кажат своето 

мислење. 

Снежана Финаева- за да почнат постапка треба да направат елаборат, не може да го 

направат кога зоната не е пренаменета. 

Иванче Иванов- имаме ли зона Е2 на друга локација? 

Роберт Бешовски- немаме, има Е3- макпетрол. Гарантирам дека ова ќе кошта околу 

10.000.000,00 евра. Сега го прават проектот, кога ќе биде готов ќе ги видиме сите 

елементи за изградба. Ова треба да го направи и Свењарската фарма, не знам од кои 

причини не го направиле досега.  

Александар Јорданов- сакаме да оставиме успех позади нас, се трудиме да има 

инвестиции но не по штета на граѓаните. Да го намалиме долгот на Општина Градско и 

конечно да почне да работи нормално со одблокирана сметка. 

Роберт Бешовски- исто така сакаме да направиме и измени и дополнувања во врска 

со објектот на градинката. Сега е под училиштето, со барање од страна на  

министерството за труд и социјална политика да се смени во В2 и да биде како посебен 

субјект ако ни дозволи МОН.  

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на потребата од изработка 

на Измена и дополнување на Урбанистички план за село Градско, Општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за утврдување на потребата од изработка на Измена и дополнување на 
Урбанистички план за село Градско, Општина Градско. 
 

5. Барање за давање согласност на ЈКП Комуналец Градско за отпис на застарени 
побарувања и обврски. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- ова е во врска со тоа што го разговаравме на минатата 

седница.  
Гордана Христова- во врска со член 3, дали значи дека ЈКП„Клепа“ ќе го првземе 

целиот долг од ЈКП„Комуналец“? 
Златко Арсов- не, ова е само за префактурирањето.  
Иванче Иванов- значи со ова не се решава проблемот со долгот. 
Гордана Христова- како треба законски да оди постапката, дали ова треба да помине 

прво на УО па потоа на совет. 
Златко Арсов- треба прво на УО, но управниот одбор не функционира.  
Иванче Иванов- за понатаму да се гледа ЈКП„Клепа“ да нема побарувања под 12 

месеци. 
Гордана Христова- ако не се наплаќа ќе нема плата да земате. Треба да нема 

селекција, да се тужи секој кој не плаќа. 
Виолета Малчева- сега отпишуваме за ЈКП„Комуналец“, што ќе добие со тоа. 
Златко Арсов- ништо нема да добие. 
Иванче Иванов- на крај на година да ни доставувате список со тоа кој колку должи и 

дали се утужени. 
Златко Арсов- може, ќе доставуваме.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Барањето за давање согласност на ЈКП Комуналец 

Градско за отпис на застарени побарувања и обврски.  

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско го усвои Барањето за давање согласност на ЈКП Комуналец Градско за отпис на 
застарени побарувања и обврски. 
 

6. Барање за давање согласност на ЈКП Клепа Градско и ЈКП Комуналец Градско за 
слкучување на договор за деловна соработка. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- овој договор после каде ќе оди на увид? 
Златко Арсов- ова за за во архива, за префактурирање на фактурите за електрична 

енергија. Ако цената на струјата беше во прикажана како реален трошок цената на водата 
немаше да биде 23 денари, ќе беше 35 денари. 

Гордана Христова- па јас Ви кажав, но Вие сами си ја пресековте гранката. 



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

расправата,  го стави на усвојување барањето за давање согласност на ЈКП Клепа 

Градско и ЈКП Комуналец Градско за слкучување на договор за деловна соработка  

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско го усвои 
барањето за давање согласност на ЈКП Клепа Градско и ЈКП Комуналец Градско за 
слкучување на договор за деловна соработка. 
 

7.Буџетски календар на општина Градско за 2019 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Лилјана Љуткова од општинската администрација.  

Општина Градско аплицира по јавен повик за проект за зајакнување на општинските 
совети, 9 општини ќе влезат во процесот. Еден од критериумите за аплицирање е да 
имаме изготвено буџетски календар. Лани сме одбиени поради тоа што сме го немале 
буџетскиот календар. Овој календар се изготвува на почеток на годината, но не е грешка 
и сега да го донесиме. Вредноста на проектот е 62.000 долари и ќе се одвива во две 
фази, првата фаза од  ноември оваа година до јуни 2020 година во висина од 12.000 
долари- иницијатива за транспарентност на општините, втората фаза од јули до декември 
2020 година во висина од 50.000 долари, средства кои досега биле наменети за 
екетронско уредување на салата за совет. 

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
го стави на усвојување Буџетскиот  календар на општина Градско за 2019 година.  

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско го усвои 
Буџетскиот  календар на општина Градско за 2019 година. 
 

8.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Роберта Китанова од село Виничани за доделување на финансиски 

средства. 

Гордана Христова- дали детето зема некој додаток? 

Роберт Бешовски- Роберта земала пензија, а детето не. 

Иванче Иванов- по автоматизам детето ја превзема пензијата од таткото, аа на 

жената да и со помогне со вработување. 

Снежана Финаева- ако мајката има над 50 година таа ја зема пензијата, ако е под 50 

години зема детето. 

Александар Јорданов- јас предлагам да и се доделат финансиски средства во 

рамките на можностите на општината.  

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Роберта Китанова да и се доделат 

средства во рамките на можностите на општината. 

 

б) Барање од Здружение на граѓани „Свет на Различни а Еднакви“ финансиска 

поддршка за организирање на Меѓународен инклузивен драмски фестивал 6-то издание 

„Игри без маска 2019“.  

Иванче Иванов- нека им помогне Министерството за култура. 

Александар Јорданов- и минатата година им доделивме срества, повторно предлагам 

да се доделат финансиски средства во рамките на можностите на општината.  

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија  да  се доделат средства во рамките 

на можностите на општината како поддршка за организирање на Меѓународен инклузивен 

драмски фестивал 6-то издание „Игри без маска 2019“. 

в) Барање од КУД„Стоби“ Градско за доделување на финансиски средства за учество 

на фолклорен фестивал во Р.Романија. 

Роберт Бешовски- ова е поминато, веќе беа на фестивалот, но треба да се доплати 

фактурата на агенцијата која ги возела. 

Иванче Иванов- да не се злоупотребува. 

Драги Тричковски- нека соберат прво пари па нека одат. 

Иванче Иванов- за оваа година да им платиме. 

Драги Тричковски- за друг пат на совет да имаме увид, каде одат и колку лица одат. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија  на КУД„Стоби“ Градско да им се 

доделат потребните средства.  

 



 

9.Разно.   

Иванче Иванов- да се тргнат приколиците од камион од пред ресторан Ексклузив и да 

се реагира до Гено да не става гранки до патот пред неговата куќа. 

Роберт Бешовски- да Ве информирам дека Општина Градско повторно влегува во 

класична блокада. Имаме можност да направиме нов лимит, во моментов се прави 

вештачење од страна на вешто лице, ќе ангажираме и адвокат. Добро е тоа што имаме 

можност да функционираме на ваков начин. Очекуваме прилив од ВАРДАР АД Градско за 

легализација на објекти. На наредна седница да се донесе одлука за продажба на 

Мотелот. Треба да се направи проценка, има четворица заинтересирани. Стратегијата е 

наша како ќе ги искористиме средствата за исплата на останатиот долгот. Ни остануваат 

уште 6.434.152,00 денари до 0(нула) на утужениот долг, а заедно со неутужениот и 

позајмиците е околу 22.000.000,00 денари. Се соочивме со еден мал проблем во врска со 

канализацијата во Стопанството, требаше да се направи јавна набавка но ништо од сето 

тоа. Од предходно има долг кон МТВ, одобрени биле 4.500.000,00 денари, јавната 

набавка била 2.300.000,00 денари, требало останатиот дел од 2.200.000,00 денари да се 

врати. Глигор не ги вратил. Жанета вратила 1.100.000,00 денари останатиот долг стои. 

Рзговараме и најдовме начин со одлука на Влада ќе ни го опростат долгот. 

Гордана Христова- штом не е вратен, значи постои како обврска. 

Иванче Иванов- во врска со минатата седница, имавме ребаланс на буџетот, почнаа 

ли да се трошат тие пари, ќе имаме градежна експанзија. 

Роберт Бешовски- завршена е тендерската постапка за патот Градско-Чичево, Бетон 

го доби тендерот, сумата падна од 20.000.000,00 денари на 14.000.000,00 денари. 

Почната е работата за изградба на канализација во село Горно Чичево, треба да се 

направат измени на шахтите. Улиците во Водоврати се почнати. Проблемот е што 

општината треба да го плати ДДВ-то, тоа е голем проблем за малите општини. Во тек е 

јавна набавка за ул.„Александар Македонски“ од школото. Во врска со откупниот центар 

чекаме правна разврска со АНРА. 

Иванче Иванов- рековте дека за патот Градско-Чичево сумата од 20.000.000,00 

денаро паднала на 14.000.000,00 денари, може ли останатите 6.000.000,00 денари да се 

пренаменат да се направи нешто друго. 

Драги Тричковски- парите се трошат за тоа што се наменети, тие се строго наменски. 

Роберт Бешовски- тие пари се строго наменски, за УП се уште доплаќаме, а од БРР ќе 

бараме за исработка на проектна документација. 

Димче Петров- ќе се прави ул.„Александар Македонски“, ќе се тргне ли трафиката на 

Марга. 

Роберт Бешовски- да, ќе има расчистување на терен. 

Иванче Иванов- локалниот совет за превенција ќе почне ли да функционира. 

Роберт Бешовски- ќа има за наредна седница, граѓаните на Општина Градско се 

соочуваат со битен проблем кој се однесува за добивањето на возачка дозвола. Знаеме 

дека предходно се полагаше во Велес.  Согласно правилникот не знам од кој причини 

Градско го имаат префрлено во Кавадарци, но има реакции и барање од граѓаните да 

може повторно да се возат часови и да се полага во Велес.  

Виолета Малчева- кој го прави правилникот ? 

Роберт Бешовски- се прави од страна на МВР. 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори дваесет и првата седница во 16:00 часот. 
 

08-430/2 
31.10.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

      Александар Јорданов  


