
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната дваесет и втората седница на Советот на Општина Градско 

на ден 31.10.2019 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 21-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.09.2019 

година -трет квартал на Општина Градско. 

3. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Градско 

за 2019 година. 

4. Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина 

Градско за 2019 година. 

5. Предлог-План на програми за развој (Образец В1). 

6. Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови во Општина Градско за 2019 година. 

7. Предлог-Одлука за утврдување на потреба од изработка на Урбанистички план вон 

населено место со намена А1-домување во станбени куќи во Општина Градско. 

8. Предлог-Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална 

урбанистичка планска документација со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија 

за уредување на КП бр. 769/1, КО Градско, Општина Градско. 

9. Предлог-Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на Општина 

Градско. 

10. Предлог-Одлука за приоритетен проект и поддршка на проектна апликација за 

проектот „Реконструкција на магистрална улица L=2500 метри во нас. Градско“. 

11. Предлог- Одлука за разрешување на претставникот на Општина Градско од 

должноста член на Училишниот одбор на Општинското основно училиште „Даме 

Груев“ Градско. 

12. Разгледувања на барања и поднесоци. 

13. Разно.   

 
Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот на Општина Градско, 

Александар Јорданов. 
Од 9 советници, на седницата присутни беа  8 советници: Александар Јорданов, Ацо 

Малчев, Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги 
Тричковски и Иванче Иванов,  отсутна беше  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 8  гласа ЗА беше усвоен. 
  

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 22-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 21-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

21-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 21-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  21-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
 



 
 
2.Квартален финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.09.2019 година -

трет квартал на Општина Градско. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација. 

Овој квартален извештај е за трет квартал кумулативно од 01.01 до 30.09.2019 година. 
Прикажани се приходите и расходите, се е во рамки на планираното со вториот ребаланс. 
Четвртиот квартал е всушност завршната сметка.  

Виолета Малчева- гледајќи го кварталниот извештај има планирано капитални 
инвестиции во висина од 32.000.000,00 денари, а реализирани се само 2.000.000,00 
денари. Иако сме на крај на година речиси нема никакви капитални инвестиции.  

Роберт Бешовски- традиционално добиваме коментари од Виолета Малчева. 
Проектите се во тек на реализација. Во Водоврати проектот за изградба на улиците 
заврши, треба да доставиме извештај до БРР за да ни ги пуштат средствата. Исто така и 
проектот за набавка на контејнери и канти за собирање на смет е завршен и истите се 
поставени во населените места Кочилари, Подлес, Долно и Горно Чичево и во населба 
Стопанство каде до сега не се вршеше организирано собирање на сметот. Контејнери ќе 
се постават и покрај летниковците во Подлес бидејќи има потреба од тоа. Завршена е и 
постапката за реконструкција на патот Градско-Чичево, избрана е фирмата Бетон. 
Документацијата е комплетирана и доставена до АФПЗРР треба да се потпише договор и 
20% авансно да и се исплати на фирмата. Во понеделник очекуваме да отпочне со 
реализација проектот за изградба на канализација во Горно Чичево. Сите предвидени 
проекти се во тек. За улицата Александар Македонски завршен е тендерот, избрана е 
фирмата. За останатите проекти што се во тек ќе бидите информирани. Од МЛС добивме 
средства за изградба на откупен центар, имаме проблем со корисничкото право на 
Македонски железници, постапката е во тек и очекувам да се одземе корисничкото право 
на МЖ и да почниме со реализација на проектот. Истиот проблем го имаме и со 
локацијата за изградба на црква. 

Иванче Иванов- можно ли е средствата добиени од АФПЗРР за реконструкција на 
патот Градско-Чичево доколку не се искористат оваа година да се префрлат за наредната 
2020 година. 

Роберт Бешовски- направивме консултација, но од страна на МФ се уште немаат 
заземено став. Бетон има капацитет како градежна фирма. 

Иванче Иванов- знаеме дека ние како општина немаме финасиски средства сами да 
финансираме, но кога ќе ни се одобрат средства постапката треба да биде побрза. 

Роберт Бешовски- од наша страна се е завршено. 
Драги Тричковски- градоначалникот спомна проект за централното градско подрачје, 

има ли проект, да го видиме ако има. 
Роберт Бешовски- има проект и секој може да го виде, изработен е ланската година, 

има само дополнување во зголемување на површината. Требало порано да пројавите 
интерес, проектот е тука. 

Драги Тричковски- има објект на ЕВН треба да се види тоа. 
Роберт Бешовски- каде треба ќе се интервенира. 
Иванче Иванов- во однос на приходите, се превзема ли нешто за да се зголеми 

наплатата за данок на имот. 
Василка Јанева- со вториот ребаланс тие средства се скратени. 
Иванче Иванов- разликата е 75%. 
Роберт Бешовски- направивме ребаланс, данокот на имот за прв пат го наплаќаме над 

80% и за прв пат ќе добиеме 50% од средствата за закупнина на земјоделско земјиште. 
Во понеделник на 4 ноември очекуваме уплата од околу 5.000.000,00 денари денари 
данок на прометна недвижен имот од бензинската пумпа и од Вардар АД Градско за 
легализација на диво изградени објекти. Влегуваме во класична блокада и вишокот на 
средства ќе оди за исплата на доверителите. Минатата седница Ве известив дека 
доставивме барање за лимит. Со овие 5.100.000,00 денари остануваат уште околу 
1.000.000,00 денари. Ќе останат уште не утужените Се надевам дека со продажбата на 
мотелот Стоби ќе имаме плус средства. Се надевам дека ќе се зголеми наплатата на 
даноците. 

Иванче Иванов- како оди наплатата за за физичките лица за куќите процентуално има 
ли 50%. 

Василка Јанева- има повеќе од 50% во однос на задолжувањето. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот  финансиски извештај за периодот од 
01.01.2019-30.09.2019 година -трет квартал на Општина Градско. 



 
 
Од присутните 8 советници, со 5  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 

го усвои Кварталниот  финансиски извештај за периодот од 01.01.2019-30.09.2019 година 
-трет квартал на Општина Градско. 
 

3.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Градско за 2019 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Василка Јанева- ова проширување се однесува на училиштето, станува збор за 

одобрениот проект Еразмус+, одобрени се средства како грант во висина 17 000 евра од 

кои заклучно со 31.12.2019 година  планирано е да се искористат средства во висина од 

353.710,00 денари кои се прикажани како проширување во рамки на буџетот на Општина 

Градско, а останатите наредната година.  

Александар Јорданов- ако може директорката на на училиштето да објасни за што 

точно се работи. 

Ленче Стојанова- учествувавме на меѓународен проект, за таа цел формиравме тим 

од наставници кои посетија обука. Аплициравме и добивме. Поради тоа што апликацијата 

е на англиски јазик, координатор на проектот е Милка Димановска која може подетално да 

Ви образложи за што станува збор. 

Милка Димановска- Еразмус+  е програма на ЕУ за областите образование, обука, 

млади и спорт за периодот 2014-2020 година. Оваа програма е направена за да ги 

поддржи напорите на програмските држави за ефикасно користење на потенцијалот во 

доживотно учење. Програмата исто така ја засилува можноста за соработка помеѓу 

наставниците и учениците од различни партнерски држави и нуди средства за размена на 

искуства. Согласно отворениот повик во февруари 2019 година, начето училиште поднесе 

апликација за проектот „Мачичната моќ на игрите“ заедно со основни училишта од 

Бугарија, Романија и Турција. Одобрени ни се средствата и секое училиште ќе биде 

домаќин на другите партнерски училишта во периодот од 2019 до 2021 година затоа што 

проектот трае 24 месеци. Како почетници очекуваме да научиме како функционира 

програмата и наставниците кои ќе покажат интерес за учество подоцна да ги 

имплементираат ново-стекнатите знаења, да ја унапредат својата работа и да ја 

доближат европската пракса на пренесување на знаењата до учениците во нашето 

училиште. 

Виолета Малчева- најголем износ е за патување и сместување. Колку наставници ќе 

бидат опфатени. 

Милка Димановска- мобилност на 5 наставници во 4 групи што значи опфатени ќе 

бидат вкупно 20 наставници. 

Иванче Иванов- постојано велиме европски стандарди, а одиме во Турција. Преку 

проектот „Магичната моќ на игрите“ во кој дел се очекува подобрување кај наставниците.  

Милка Димановска- секогаш требада се почне од една точка, ние сме почетници и 

досега како училиште не сме учествувале во ваков проект, а тоа е недостиг и за 

наставниците и за учениците. Колку повеќе проекти реализираме ќе ни порасне и 

стандардот на оценување. Секое искуство е плус за наставниците, ќе се научи нешто 

ново и ќе се стекнат со нови знаења кои подоцна ќе ги пренесат на учениците. 

Иванче Иванов- може ли преку пример да ни се доближи „Магичната моќ на Играта“. 

Милка Димановска- очекуваме  дека поопширно ќе ни биде прикажано во агендата која 

ќе ја добиеме утре. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за проширување на средствата на Буџетот 
на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за проширување на средствата на Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 
 

4.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Градско 

за 2019 година. 

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



 
 
Василка Јанева- се однесува на колоната блок дотациите на училиштето програма 

N10 -основно образование. Има измена во платите, се врши зголемување на конто 
401130-основни плати , а се врши намалување  на конто 402110-основни придонеси за 
ПИО. Ако не се направат овие измени вработените во училиштето нема да можат да 
земат плата. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Градско за 2019 
година. 
 

5.План на програми за развој (Образец В1). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- и ова е од технички карактер. Овој план е за наредните 3 години 

само ги ставивме во рамка на план и програма. Средствата секако ги добиваме и 
планираме. 

Иванче Иванов- дали во иднина остануваат исто тие 1.800.000,00 денари, и дали 
Агенцијата за државни патишта ќе бараат увид во ова? 

Роберт Бешовски- останува исто, ова е само како рамка, а ние секоја година 
доставуваме исвештај до агецијата за државни патишта. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Планот на програми за развој (Образец В1). 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Планот на програми за развој (Образец В1). 
 

6.Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 

Урбанистички планови во Општина Градско за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- на минатата седница донесовме одлука за измена и дополнување 

за пренамена на блок 1 и дел од блок 2 од Г2 во Е2, запознати сте дека намерата на 
ВАРДАР АД Градско е да градат биогасна централа. Измената се однесува на А1-
домување во станбени куќи. Оваа зона беше извадена од страна на предходтата 
градоначалничка. Беше предвидено половина да биде зона за домување, а половина 
индустриска зона. Насоката  беше кога го донесовме планот да не правиме тогаш 
проширување туку подоцна со ЛУПД да се дополни. Ова го правиме поради тоа што 
Градско нема индустриска зона и нема зона за домување, а постојано имаме барања од 
граѓаните, има околу 50 барања. 

Драги Тричковски- минатата седница расправавме за ова, тогаш бев против и сега ќе 
бидам против. До зона за домување ќе има Е2 зона. Прво да го видиме проектот, имаме 
веќе загадувач Свињарската фарма не ни требаат други загадувачи. За да се добие гас 
треба материјата да скапува, нека се смени локацијата. Не сум против да се гради но не 
на ваков начин, да не испадне вработувањата да бидат од страна а од Градско само 
чувари. Да видиме што добиваме и да сакаме после не може да се смени, веќе сме 
донеле одлука. Треба малку  да размислиме, каде има на друго место да видиме како 
изгледа во интерес на граѓаните.  

Роберт Бешовски- тоа е размислување на советникот Драги Тричковски. И минатата 
седница кажав има пренамена од Г2 во Е2 бидејќи идеата е да произведуваат струја. Тој 
капацитет што ќе го градат ќе чини 1.000.000,00 евр , имаат и партнер. 

Драги Тричковски- јас кажав само да се смени локацијата, а не сум против да се гради. 
Роберт Бешовски- ние сега само ја менуваме намената, кога ќе дојде ред ќе си 

презентираат пред граѓаните дали ќе има загадување и ќе ги запознаат со проектот, ќе си 
изработат и елаборат. Секоја инвестиција е добра за Градско.  

Драги Тричковски- кога ќе донесиме одлука после не можеме да ги стопираме. 
Виолета Малчева- ние како советничка група од ВМРО-ДПМНЕ кажавме дека сме 

против за оваа измена. Економски интерес е нешто друго, но не на штета на граѓаните. За 
да реагираме после ќе биде и касно и тешко.  

Александар Јорданов- ако знаиш какви штетни последици ќе има повели информирај 
ги советниците. 

 
 



 
 
Снежана Финаева- знаевме ли од Винаријата од Млекарата какви последици ќе има 

кога го пренаменивте од земјоделско во градежно земјиште, за истата локација станува 
збор. 

Виолета Малчева- држете се на темата. 
Снежана Финаева- таа локација е не е друга локација. 
Драги Тричковски- не е истата локација. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на Урбанистички планови во Општина Градско за 2019 година. 

Од присутните 8 советници, со 5  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 
Урбанистички планови во Општина Градско за 2019 година. 
 

7.Одлука за утврдување на потреба од изработка на Урбанистички план вон 

населено место со намена А1-домување во станбени куќи во Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- во дискусијата ги опфативме и точка 7 и точка 8, доколку некој 

има дополнително нешто да праша повелете. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на потреба од изработка на Урбанистички 
план вон населено место со намена А1-домување во станбени куќи во Општина Градско. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за утврдување на потреба од изработка на Урбанистички план вон населено 
место со намена А1-домување во станбени куќи во Општина Градско. 
 

8.Одлука за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка 

планска документација со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија за уредување на 

КП бр. 769/1, КО Градско, Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- што се предвидува за овие 56 000м2? 

Роберт Бешовски- станува збор за парцелата покрај автопатот викана вировите. Тоа 

земјиште е на РМ, корисник е Варадар АД Градско меѓутоа се откажуваат од концесијата. 

Има заштитна зона од автопатот и од регионалниот пат, треба да видиме колку површина 

ќе остане. Ќе биде зона Г2 бидејќи во близина има обработливо земјоделско земјиште. 

Има потенцијални инвеститори. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката  за утврдување на потребата за изработка 
на Локална урбанистичка планска документација со намена Г2-лесна незагадувачка 
индустрија за уредување на КП бр. 769/1, КО Градско, Општина Градско. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за утврдување на потребата за изработка на Локална урбанистичка планска 
документација со намена Г2-лесна незагадувачка индустрија за уредување на КП бр. 
769/1, КО Градско, Општина Градско. 
 

9.Одлука за продажба на недвижен имот во сопственост на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- станува збор за стариот мотел на поранешен Интернационал 

Велес. Стагнираше со пуштањето на автопатот. УЈП го заплени но не успеа да го 

продаде. Имаше и една хипотека, го земала фирмата Изгрев инженеринг од Велес. Тие 

дадоа изјава дека се откажуваат од хипотеката. Оваа година има пројавено интерес за 

купување. Во УПС ставено е со ознака како мотел, угостителство.За да пристапиме кон 

продажба се направи проценка на објектите, овластен проценител изработи/направи 

проценка на трите објекти. Втора фаза е продажба на земјиштето , но Општина Градско 

се уште нема лиценца за таа намена. Објектите се во многу лоша состојба. Проценителот 

направи рамка од 40.000 до 60.000 евра. По донесувањето на оваа одлука ќе се формира 

комисија за продажба. Во постапката кој ќе даде највисока цена тој ќе добие. Јас лично го 

потегнав овој проект  бидејќи сега е депонија иако ние како општина два пати го чистевме.  

 



 

Целта е да добиеме угостителски објект каде ќе може да се организираат свадбени и 

други свечености како и сместувачки капацитет, да има и други содржини, отворен базент 

и сл.  

Виолета Малчева- објектот е навистина руиниран, но имајќи во предвид дека 

локацијата е добра не можеше ли да се одреди некоја повисока цена. 

Роберт Бешовски- еден од заинтересираните планира да го сруши објектот и да гради 

од ново.  

Виолета Малчева- дали е ограничен дали реконструира или ќе руши. 

Роберт Бешовски- има четворица заинтересирани кој ќе се охрабри да го купи не 

знаеме, можеби ќе се јави некој нов. Ова е со цел да се намали долгот на општината, а 

Градско ќе добијат нов функционален објект.  

Иванче Иванов- дали потенцијалниот инвеститор има право да руши, дали објектот е 

влезен во УП и дали дополнително ќе бара дозвола за градба? 

Роберт Бешовски- има право да руши и во истиот габарит да гради. 

Ацо Атанасов- и за самото рушење ќе мора да бараат дозвола за рушење, ќе направи 

проект , мора да се почитува. Александар Јорданов- дали ако објектот бил 500м2 треба 

да гради 500м2 или може повеќе? 

Ацо Атанасов- може повеќе, но ќе си доплати за доградбата. 

Иванче Иванов- може ли еден состав на совет да му даде дозвола за градење а друг 

состав да не му даде дозвола за рушење? 

Ацо Атанасов- дозволите ги дава администрацијата, а не советот.  

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за продажба на недвижен имот во 
сопственост на Општина Градско. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за продажба на недвижен имот во сопственост на Општина Градско. 
  

10.Одлука за приоритетен проект и поддршка на проектна апликација за проектот 

„Реконструкција на магистрална улица L=2500 метри во нас. Градско“. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оваа одлука се носи бидејќи општина Градско има можност да 

аплицира во УНДП и Шведската агенција за меѓународен развој (СИДА), сите општини 
имаат можност да учествуваат. Сумата е од 10.000  до 30.000 евра. Бараат да се 
аплицира со само еден проект. Се одлучивме за овој проект согледувајќи го проблемот  
со атмосферската вода, дел оди во каналот дел под железничката пруга. Исто така 
осветлен е само делот од бензинската пумпа  до ресторанот Ексклузив, останатиот дел 
не е осветлен. Идеата е покрај регионатниот пат од лево и десно да се направи пешачка 
патека и патека за велосипеди и да има инфаструктура- вода, струја, фекална и 
атмосферска канализација. Знаеме дека под регионалнит пат нема канализационен 
систем, со ова треба да се види ако може да се искористи за приклучување на субјекти 
кои се од страната под регионалниот пат. Сумата е 14.800 евра без ДДВ. Ја разледуваме 
и можноста за изработка на техничка документација за мостот на река Вардар кај село 
Уланци. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за приоритетен проект и поддршка на 

проектна апликација за проектот „Реконструкција на магистрална улица L=2500 метри во 

нас. Градско“. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за приоритетен проект и поддршка на проектна апликација за проектот 
„Реконструкција на магистрална улица L=2500 метри во нас. Градско“. 
 

11.Одлука за разрешување на претставникот на Општина Градско од должноста 

член на Училишниот одбор на Општинското основно училиште „Даме Груев“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- добивме известување од МОН дека согласно измените на Законот 

за основно образование еден од двајцата членови на Училишниот одбор именувани од 

страна на советот на општината треба да биде разрешен.  

 



 

Виолета Малчева- можеби училиштето требало да разговара со двајцата за тоа кој да 

остане.  

Ацо Атанасов- мандатот  им трае до август 2020 година, но треба да остане само 

еден, а другиот да се разреши. Вие одлучете на кој ќе му престане мандатот. 

Роберт Бешовски- може и двајцата да се разрешат, а да се именува друг. 

Александар Јорданов- мој предлог е да се разрешат двајцата, а на наредна седница  

да се именува нов член. 

Иванче Иванов- овде се бара да се рашреши еден. Во неформален разговор со 

Влатко Иванов има кажано дека не е многу заинтересиран за таа функција. 

Александар Јорданов- тогаш ако сите се согласувате да го рарешиме Влатко Иванов. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за разрешување на претставникот на 

Општина Градско од должноста член на Училишниот одбор на Општинското основно 

училиште „Даме Груев“ Градско. 

Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за разрешување на претставникот на Општина Градско од должноста член на 
Училишниот одбор на Општинското основно училиште „Даме Груев“ Градско. 

 

12.Разгледувања на барања и поднесоци. 

-нема 

 

13.Разно.   

Димче Петров- сакам да прашам околу КУД„Стоби“ слушаме дека повеќе нема да 
функционира, дали Вие имате некаква информација во врска со тоа. 

Роберт Бешовски- не сум информиран за тоа. Миле дојде разговаравме во врска со 
исплатата за патувањето во Р.Романија, за друго не ме извести. Нема да дозволиме 
друштвото да не функционира. 

Драги Тричковски- околу Локомотива, многу слабо, да се ангажираме сите. 
Роберт Бешовски- намерата беше да се рестартира клубот. Требаше да продолжат да 

играат во општинска лига. Пројавија интерес да играат во третата лига. Цане Будимов 
како одговорен зема играчи од страна, треба да се дополни со други играчи, но 
капацитетот е тој.  

Иванче Иванов- која е можноста да се отвори школа за млади фудбалери. 
Роберт Бешовски- ако има заинтересирани може. Доаѓа  лице од Неготино ги тренира 

децата фудбал, а исто така од неодамна доаѓа лице од Велес, ги тренира карате. Децата 
си плаќаат сами за тоа. 

 
 

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

08-480/2 
28.11.2019         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

      Александар Јорданов  
 
 
 
 
 


