
 
 
 
 

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

на ден 28.11.2019 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 22-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина 

Градско за 2020 година. 

3. Предлог-Програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2020 

година. 

4. Предлог-Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на 

подрачјето на Општина Градско за 2020 година. 

5. Предлог-Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на 

Општина Градско за 2020 година. 

6. Предлог-Програма за активностите на Општина Градско во областа на 

образованието, културата и спортот за 2020 година. 

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 23-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 22-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

22-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 22-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  22-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско 

за 2020 година. 
Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Ацо Атанасов од општинската администрација. 

Оваа програма се носи секоја година со која е утврдена висината на  надоместокот за 
уредување на градежно земјиште во однос на станбени објекти, деловни објекти, јавни 
институции и сл. Програмата е иста како и минатата година. 

Иванче Иванов- по која методологија се одредува висината на надоместокот за 
уредување на градежното земјиште. Не може да биде исто за плац каде има комунална 
инфраструктура и таму каде што нема. Има покачување на мазут, песок и сл., а висината 
на надоместокот е иста, зошто да не се покачи. 

Виолета Малчева- има покачување ама стандардот на граѓаните е мал. 
 



 
 
Ацо Атанасов- и овие суми се доста високи за населението, овие цени се реални и се 

веќе 10-на години.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Градско за 
2020 година. 

 

3.Програма за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- секогаш стои чистење на влезни улици и централни подрачја во 

останатите населени места но тешко дека се реализира. Освен за 2 Август што се чисти 

во Виничани во останатите населени места речиси и да не се реализира. ЈКП да обрне 

повеќе внимание. 

Роберт Бешовски- точно е тоа, во Виничани има лице кое е ангажирано за чистење 

тоа е Перо Стојанов. Укажано му е да го чисти центарот и влезот на селото, но не го 

чисти. Доколку не сака да работи ќе се најде друго лице кое ќе биде ангажирано за таа 

работа. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за одржување на јавна чистота во 
Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за одржување на јавна чистота во Општина Градско за 2020 година. 

 

4.Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 

Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- спомнат е автопатот Е-75, каква надлежност имаме ние како 

општина? 
Роберт Бешовски- само се спомнува, надлежно за одржување на автопатот е ЈП 

Македонија пат. Оваа година нема да правиме јавна набавка за зимско одржување на 
локалните патишта и улици, минатат година имавме избрано фирма но не бевме 
задоволни. Имаме можност и ќе ја искористиме, утре доаѓа јапонската амбасадорка и 
треба да потпишиме договор за грант за Проект за подобрување на основните јавни 
услуги на набавка на ново повеќенаменско возило- трактор со повеќе приклучни 
елементи. За помали зафати нема да мораме да ангажираме фирма тоа ќе работи ЈКП 
Клепа. Планираме да набавиме  даска за чистење на снег. Со тракторот кој го има ЈКП да 
се чисти во Градско, а со новиот да се чистат локалните патишта. Општината ќе склучи 
договор со ЈКП согласно поредходно утврден ценовник. 

Драги Тричковски- дали возилото ќе оди во сопстввеност на ЈКП Клепа? 
Роберт Бешовски- да. 
Гордана Христова- како ќе му наплаќаме ако биде нивна сопственост. 
Роберт Бешовски- треба да се види правно. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за зимско одржување на локалните 
патишта и улици на подрачјето на Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 
Општина Градско за 2020 година.  
 

5.Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина 

Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оперативниот план е идентичен на Програмата за зимско 

одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Градско. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Оперативниот план за заштита од снежни намети, 
лавини и луњи на Општина Градско за 2020 година. 



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

Оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 
2020 година. 

 

6.Програма за активностите на Општина Градско во областа на образованието, 

културата и спортот за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- има мали измени во однос на ланската програма, дел е 

реализирано, дел не е реализирано. Сакам да Ве известам во врска со КУД Стоби, 

друштвото нема проблем, им се плаќа за патувања. Разговарав со Миле да каже што е 

проблемот, ако може да се ангажира, ако не во ред е ќе се најде некој друг. Од негова 

страна беше кажано дека ќе ја води големата група, а малата не може, меѓутоа не 

побарале помош, децата си плаќаат месечно ако треба ќе ангажираме и професионален 

кореограф. Во однос на сумите имаме зголемување за Фолкоријадата сега е 30.000,00 

денари и за Локомотива е 300.000,00 денари. За Локомотива лани беа 150.000,00 денари 

100.000,00 денари исплативме од програма на совет, а 50.000,00 од програма на 

градоначалник. Мора да се усогласиме со буџетот бидејќи подоцна ќе имаме проблем  со 

начинот на плаќање. Се прават подготовки и за денот на општината. Планираме да има и 

изложбен и музички дел. За музичкиот дел се преговара со етно група од Свети Николе 

составена од ученици.  

Виолета Малчева- сметам дека КУД Стоби е репрезент на Градско многу години и 

сумата  е мала, треба да се изедначи со Локомотива. Не знам што имаат постигнато до 

сега Локомотива, за разлика од КУД Стоби кое секаде не преставува години наназад. 

Поради тоа сметам дека КУД Стоби заслужува да има средства барем најмалку колку 

Локомотива. 

Роберт Бешовски- од КУД Стоби треба да побараат средства, да си направат 

програма и да ја образложат за што им се потребни средства. Лани им исплативме 2 000 

евра.  

Гордана Христова- овие од програми за патување ли се исплатени. 

Роберт Бешовски- исплаќаме од трасфери до невладини организации, наменети се за 

патувањето во Романија. 

Иванче Иванов- се согласувам и со Виолета и со градоначалникот. КУД Стоби треба 

да направат програма, кај Локомотива се наменски искористени. Треба да биде засновано 

на програмата.  

Виолета Малчева- нив сигурно им треба техничка помош од вработените од 

општината да им се помогне да направат програма. 

Роберт Бешовски- не е проблем треба да дојдат и да кажат што им треба. Ако одат на 

настап надвор од Градско општината го обезбедува превозот. Тоа не го ставаме во 

програмата. Не е проблем во програмата за 2020 година наместо 60.000,00 денари нека 

бидат 100.000,00 денари. 

Иванче Иванов- да не се дозволи функционирањето на друштвото да тргне по лош 

пат. 

Роберт Бешовски- нема да го дозволиме тоа. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за активностите на Општина Градско во 
областа на образованието, културата и спортот за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за активностите на Општина Градско во областа на образованието, културата 
и спортот за 2020 година. 
 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од ЗДГ„Надеж“ Градско за одобрување на финансиски средства во висина 

од 30.000,00 денари за набавка на новогодишни пакетчиња и организирање на заеднички 

ручек на децата со посебни потреби со нивните родители. 

 



 

 

 

Драги Тричковски- имам сознание дека пакетчиња собираат и од правните фирми. Ако 

даваме ние нека не се бара од фирмите. 

Александар Јорданов- тоа ние не можиме да го разграничиме. 

Гордана Христова- дали за овој дел имаме посебна програма? 

Роберт Бешовски- како здружение постојат и имаат право да барат. 

Гордана Христова- дали се вметнати во буџетот? 

Роберт Бешовски- има трансфери до невладини организации. 

Виолета Малчева- сумата е голема. 

Снежана Финаева- лицата мора да идат со придружба, греота е да не им се даде. 

Драги Тричковски- дали може општината да ја организира манифестацијата и колку ќе 

треба да им се плати, а да не им се дава пари. 

Гордана Христова- ако КУД Стоби треба да донесе програма, нека донесат и они. 

Роберт Бешовски- како заклучок општината да ги набави пакетчињата и да го плати 

ручекот. 

Советниците едногласно одлучија во врска со барањето од  ЗДГ„Надеж“ општината да 

ги набави пакетчињата и да го плати ручекот.  

 

б) Барање од Емина Хоџиќ од с.Водоврати за одобрување на финансиска помош во 

висина од 16.000,00 денари за набавка на силиконска мрежа поради хируршки зафат. 

Советниците едногласно одлучија на Емина Хоџиќ од с.Водоврати да и се одобрат 

16.000,00 денари.  

 

8.Разно. 

Роберт Бешовски- да Ве информирам во врска со активностите во општината. Имаме 

проблем со струјата, со даклеководот од Кавадарцо, поточно ЕВН има проблен. Сакаат 

да не префрлат за земаме струја од Велес но напонот е многу слаб и повторно со тоа 

нема да се реши роблемот. Треба да се направо нов проект за изградба на нова 

трафостаница. Наредната недела ќе има презентација Ве поканувам и Вие да 

присуствувате, треба да се одреди денот, нивни предлог е вторник. Треба да се даде 

согласност за локација за изградба на трафостаница, со таа изградба ќе се реши 

проблемот со електричната енергија. Почетокот на инвестицијата е 2020 година и ќе трае 

3 години. Инсистирав да започне 2019 година, но немале услови. 

Димче Петров- дали одговара трафостаницата да биде во населено место? 

Роберт Бешовски- во Општина Градско има и други трафостаници нема да биде прва. 

Иванче Иванов- трафостаниците секокаш треба да бидат во населено место. 

Роберт Бешовски- околу активностите за оваа година за откупниот центар одобрен е 

проектот кошта 6.000.000,00 денари, избрана е фирмата Изгрев инженеринг. Добивме 

решение со кое се одзема корисничкото право на Македонски железници, АНРА треба да 

се повлече и наредната недела ќе се отпочне со работа. Се одзема и корисничкото право 

на Македонски железници за парцелата за изградба на црква.  

Гордана Христова- Македонски железници ќе зема ли надомест за користење на 

просторот? 

Роберт Бешовски- не, сопственост е на РМ, со самиот УП имаме право да бараме да 

се одземе корисничкото право. Во врска со реконструкцијата на локалниот пат Градско-

Чичево, Бетон направи вовед во работите, ќе почнат со работа со тампонирање.  

Иванче Иванов- ќе се вади ли стариот асфалт? 

Роберт Бешовски- нема да се вади, врз него ќе се става тампон па потоа асфалт, но 

сега нема да асфалтираат со оглед на временските услови. Исто така и кантите и 

контејнерите ќе се дистрибуираат по населените места и кај летниковците во Подлес. 

Преку ЛАГОТ ќе добиеме три контејнери, соларни светилки и скари за кај летниковците, 

тогаш ќе ги повлечиме веќе поставените и ќе се дистрибуираат каде има потреба. 

Иванче Иванов- сакам да укажам на неколку работи, да се забрза постапката во врска 

со гробиштата и да се даде приоритет. Под регионалниот пат кај станбените згради се 



прават депонии, зградите се повеќе се распаѓаат, се е рушено. Не можиме да им 

помогниме но барем да се исчистат депониите. Патот под оранжериите е непрооден, тоа 

е локален пат до нивите,  да се најде начин да се донесе извесна количина од нај 

крупниот дел што останува од песокот.  

Драги Тричковски- најниска точка е и се собира вода, треба да се подигне најмалку 

60см. 

Гордана Христова- во врска со записникот од минатата седница, кажавте дека се 

очекува прилив на средства од продажба на бензинската пумпа и Вардар АД Градско, 

дали е реализирано и дали општината е во блокада? 

Роберт Бешовски- да, општината е во блокада, од продажбата на бензинската пумпа 

добивме средства, но каматите од утужениот долг се големи. Во тек на декември 

очекуваме да се продаде Мотелот, а Вардар АД Градско очекуваат прилив на средства па 

потоа ќе извршат уплата. 

Иванче Иванов- кога се планира изградба на крак на ул.„Александар Македонски“ кај 

Самандови? 

Роберт Бешовски- аплициравме за ул.„Панко Брашнаров, „Илинденска и крак на 

„Александар Македонски“ кај Самандови но не ни ги одобрија средствата. Направивме 

дополнителен проект за одводнувањето. Аплициравме во МТВ. Ќе има средства и од ТАФ 

за водовод и канализација , треба да се аплицира. 

Иванче Иванов- кога ќе заврши работата со шеталиштето? 
Роберт Бешовски- во зависност од временските услови. 
Виолета Малчева- за тие што се излезени на улица може ли да се реши и ќе се 

превземе ли нешто. 
Роберт Бешовски- во проектот сега не е предвидено, можеби понатаму ќе се реши. 
 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори дваесет и третата седница во 13:30 часот. 
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