
 
 
 
 

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

на ден 30.12.2019 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 23-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Буџет  на Општина Градско за 2020 година. 

3. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2020 година. 

4. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година. 

5. Предлог-Буџетски календар на Општина Градско за 2020 година. 

6. Предлог-Годишен план за вработување во Општина Градско за 2020 година. 

7. Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 

2020 година. 

8. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици во Општина Градско за 2020 година. 

9. Предлог-Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 

заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2020 година. 

10. Предлог-Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2020 година. 

11. Предлог-Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

12. Предлог-Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско.  

13. Разгледувања на барања и поднесоци. 

14. 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. 

Виолета Малчева- зошто годишниот план за вработување не ни беше доставен на 
време туку сега пред седница? 

Роберт Бешовски- Ацо Атанасов покасно го направи имаше некој проблем, исто и 
билансот на приходи има нов бидејќи имаше технички грешки. 

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 24-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 23-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

23-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 23-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  23-та  седница на Советот на Општина Градско.  



 
 

2.Буџет  на Општина Градско за 2020 година. 

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

која истакна дека втора година по ред добиваме циркуларно писмо од Министерство за 
финансии со кое средствата за планирање на буџетот ни се ограничени. Има измена во 
законот за финансирање на општините во тоа што наместо досегашните 10% се 
зголемува на 30% од остварените приходи во последните 3 години. Согласно добиеното 
писмо сопствени приходи се 14.926.625,00 денари и ДДВ 12.153.865,00 денари. Ги 
додадовме и средствата за одобрен проект од АФПЗРР во износ од 14.340.440,00 денари. 
За основно образование има 31.524.000,00 денари. Имаме 3 донаторски сметки во врска 
со УНДП за општо корисна работа, програмата Еразмус + и сметката за набавка на 
повеќе наменско возило преку Јапонската амбасада. 

Роберт Бешовски- започнавме со нов начин на буџетирање, односно реално 
планирање. Доколку добиеме дополнителни средства може да се вметнат во буџетот со 
ребаланс. Очекуваме приход на средства од продажбата на мотелот Стоби. Лицитацијата 
помина, но има приговори. Побаравме мислење од ЗЕЛС да ни кажат дали имало 
техничка грешка во системот и ќе ги разгледаме приговорите. За прв пат ќе добиеме 
средства од 50% од закуп на земјоделско земјиште. Очекуваме средства од продажба на 
градежно земјиште и од комуналии. Дел од буџетот ни зафаќа за исплата по основ на 
судски решенија. Со тие средства ќе ја одблокираме сметката на општината. До 
блокирање на сметката  е дојдено како резултат на нереалното буџетирање. Исто така и 
камионот за собирање на смет е веќе 60% исплатен. 

Драги Тричковски- кај биланс на расходи стр. 5 ставка бр. 42 стоки и услуги, 
одржување на мостови 300.000,00 денари. 

Роберт Бешовски- тоа е од предходна година сега е 0, кратевме. 
Драги Тричковски- кај транспорт на луѓе имаме 1.630.000,00 денари, дали е за ученици 

или за учители, пак ли ќе се возат учителите и вработените во општината без пари. 
Василка Јанева- тоа е за учителите. 
Драги Тричковски- остана само Градско да го плаќа превозот на друго место никаде не 

се возат без пари.  Тоа се многу пари, може да се искористат за друго. Секоја година се 
расправаме за тоа, па плаќајте ни и нас што патуваме надвор од Градско. 

Василка Јанева- школото има пари. 
Драги Тричковски- школото ако има пари може да ги искористи за друго, а не за 

превоз на вработените во училиштето и во општината,  во ниедно друго училиште освен 
во Градско не им се организира превоз. 

Роберт Бешовски- планираме во јануари да донесиме нова одлука за меѓуопштинска 
соработка со Велес за меѓуопштински линиски превоз Градско-Виничани-Ногаевци-
Велес.Во Велес има веќе општински превоз планираме да има и меѓуопштински линиски 
превоз. Секој граѓанин ќе може да патува со тој превоз. Ќе оди со закон за работни 
односи. Со овој превоз ќе добијат и другите населени места. 

Драги Тричковски- дали сумата за превоз се зголемува, мислам дека лани беше 
1.200.00,00 денари. 

Василка Јанева- нема промена и лани беше 1.630.000,00 денари. 
Иванче Иванов- во врска со овие 1.630.000,00 денари, доколку се обезбеди 

меѓуопштински линиски превоз што ќе биде со останатите средства. 
Роберт Бешовски- со ребаланс на буџетот ќе се прераспоредат. 
Иванче Иванов- дали ќе биде со месечни карти, дали ќе се спроведе за оваа година и 

кој ќе го изготви возниот ред. 
Роберт Бешовски- во јануари планираме да се состанеме и да се дефинира, да се 

изготви добра и квалитетна одлука. Ќе организираме и јавна расправа накоја ќе може 
секој да учествува.  

Снежана Финаева- првата линија треба да одговара и за учениците и за нас 
вработените, треба да се усогласиме.  

Виолета Малчева- гледајќи го буџетот најголем дел на средствата се предвидени за 
исплата на плати и надоместоци, мал дел е предвиден за изградба на локални патишта и 
улици, а речиси нема за изградба на системи за водоснабдување и прочистување на 
отпадни води.  

Роберт Бешовски- во врска со изградбата на локалните патишта и улици имаме 
одобрено средства за патот Градско-Чичево за должина од 1800м, наша обврска е да го 
платиме ДДВ. За изградба на канализација во Стопанството кога ќе ни бидат одобрени 
средствата ќе направиме ребаланс на буџетот. Лани го подобривме водоснабдувањето 
со една бушотина кај свињарската фарма и една бушотина во Водоврати со донација. 



Започнавме зафат и во Виничани, апланирано е да се направи бушотина и во Ногаевци. 
Изградбата на канализацијата  во Горно Чичево е при крај, следно е Долно Чичево и 
Подлес има и за тоа средства од МТВ. Изградбата на канализацијата во Стопанството ќе 
кошта 7.000.000,00 денари останатите средства ќе се искористат за друго место. Мора да 
се реши и проблемот со водата за пиење во населба викана Палестина. За изградба на 
улици ќе ги опфатиме сите населени места . Преку ВПР ќе се прави патот од влесот на 
Подлес до црквата. 

Виолета Малчева- сето тоа го нема сега во Буџетот. 
Роберт Бешовски- ќе го има кога ќе ни се одобрат средства ќе направиме ребаланс на 

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

расправата,  го стави на усвојување Буџетот  на Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 

го усвои Буџетот  на Општина Градско за 2020 година.  

 

3.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2020 година. 

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

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

ја стави на усвојување Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2020 

година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 

ја усвои Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2020 година. 

 

4.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Василка Јанева- вредноста на бодот изнесува 81,10 ни го доставуваат од Скопје и е 

согласно закон за државни службеници.  

Драги Тричковски- ние не може ништо да менуваме. 

Гордана Христова- бидејќи се разликува од лани по кој основ се зголемува. 

Василка Јанева- имавме 5% зголемување на платата, од Скопје ни е доставено, ние 

сами не може да менуваме. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

платите на државните службеници за 2020 година. 

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

Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 

2020 година. 

 

5.Буџетски календар на Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Василка Јанева- буџетскиот календар е составен дел на буџетот, кој месец која 

активност би се опфатила. Кога се аплицира за некој проект се бара да се достави и 

буџетски календар. 

Александар Јорданов- тоа е всушност план за работа. 

Виолета Малчева- министерството нели бара да се прво да се изготви нацрт буџет, 

порано така беше. 

Василка Јанева- сега беше касно немаше време за тоа. 

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

расправата,  го стави на усвојување Буџетскиот календар на Општина Градско за 2020 

година. 

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

Буџетскиот календар на Општина Градско за 2020 година. 

 

 

 



 

6.Годишен план за вработување во Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- да ни се образложи бидејќи не ни беше доставена на време.  
Ацо Атанасов- сите институции доколку планираат вработувања мора да имаат 

изготвено годишен план за вработување. Годишниот план го предлага градоначалникот, а 
советот го донесува во однос на финансиските средства. Годишниот план го добивте сега 
бидејќи не беше изработен имаше проблем. Со овој план се планираат две вработувања 
но дали ќе се оствари планираното ќе видиме. Согласно балансерот треба да се вработат 
1 бошњак и 1 ром. Доколку никој не се јави од националностите на прв и втор оглас, 
после тоа може да се враболи од било која националност.  

Виолета Малчева- објаснете ја табела 3, што се планира. 
Ацо Атанасов- тоа се лицата кои се вработени во општината, аизвршуваат работи во 

ЈКП. И лани беше исто, се планираше но не се реализира и поради тоа пак е вметнато. 
Роберт Бешовски- има 5 лица кои се вработени во општината, а извршуваат работни 

задачи во ЈКП. Еден си замина останаа четворица од кои тројца се со камионот за 
собирање смет.  

Мендерес Тутиќ- доколку има 2 вработувања на кои работни места ќе бидат. 
Роберт Бешовски- комунале редар и помлад соработник.  
Мендерес Тутиќ- нели има комунален редар во општината. 
Роберт Бешовски- тоа е со времени вработувања.  
Гордана Христова- планот за вработување треба да боде во согласност со 

систематизацијата на општината. 
Роберт Бешовски- да, во 2020 година ќе има нова систематизација. 
Гордана Христова- ако балансерот покажува дека треба да се вработи бошњак или 

ром и ако нема од Грдаско што ќе се први тогаш. 
Драги Тричковски- огласот е јавен и може да конкурира секој кој е државјанин на 

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

расправата,  го стави на усвојување Годишниот план за вработување во Општина Градско 

за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 

Градско го усвои Годишниот план за вработување во Општина Градско за 2020 година. 

 

7.Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2020 

година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Ацо Атанасов- ова е согласно член 20 од Законот за урбанистичко планирање и оваа 

програма мора да биде донесена до 31 јануари за да може да се реализира во наредната 

година. Доколку намаме ваква програма не можиме ништо да превземеме. Се прикачува 

на е-урбанизам. Овој план во текот на годината може да претрпи измени. 

Иванче Иванов- до каде е стасана можноста за добивање на плацеви и дали треба да 

се надеваме дека во 2020 година граѓаните ќе можат да добиваат плацеви. 

Роберт Бешовски- во постапка е и во фаза на изработка прво одлуката за гробни 

места па одлука за домување па за индустриска зона. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изработка на урбанистички планови во 

Општина Градско за 2020 година. 

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

Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2020 година. 

 

8.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици во Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- предходно дискутиравме, планираме да се заврши со проектот 
за изградба на патот Градско-Чичево, започнат е проектот за откупниот центар. Ќе се 
прави патот од влезот на Подлес до црквата, кога ќе ги добиеме средствата ќе бидат 
ставени во буџетот. Исто така планираме да го правиме и патот до Манастирот Св. 
Архангел Михаил во Чичево. Ставени се сите патишта. Восите населени места ќе се 
прават улици со средства од МТВ. Во Градско планирани се улиците Илинденска, 



Староградска, Александар Македонски (кај Самандови) и Панко Брашнаров. Аплицирано 
е во МТВ за патот до Лаките кај Виничани. Ќе видиме каква ќе биде динамиката бидејќи 
следат избори.  

Виолета Малчева- во врска со реконструкција на мост во Виничани, на кој мост се 
мисли? 

Роберт Бешовски- кај амбулантата. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 

ја усвои Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици во Општина Градско за 2020 година. 

 

9.Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 

потребите на граѓаните на Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред.  
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација. 
Виолета Малчева- дали досега некој има користено студентска стипендија и кај 

талентирани деца. 
Елена Смилкова- има одобрено средства за талентирани деца од областа на 

музиката, за посетување на часови во нижото музичко во Кавадарци. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за социјална заштита, заштита на децата 

и здравствена заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2020 година. 

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

Програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 

потребите на граѓаните на Општина Градско за 2020 година. 

 

10.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 

2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Виолета Малчева-Претседател на комисијата- како и сите други програми и оваа 

програма се донесува секоја година. Дел од активностите се реализирани, дел останува 
да се реализира наредната година. Со оваа програма предвидени се повеќе активности. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа на Комисијата за еднакви 

можности на жените и мажите за 2020 година. 

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

Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2020 

година. 

 

11.Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- има ли измени во однос на ланската одлука и ако има кои се. 

Ацо Атанасов- нема измени во однос на ланската одлука, но мора да се носи секоја 

година. 

Иванче Иванов- мислам дека расте цената на недвижниот имот на ул.„Александар 

Македонски“, па поради тоа треба да се издвои и данокот на имот од останатите улици. 

Драги Тричковски- за тоа постои прва, втора, трета зона. 

Иванче Иванов- сите улици се во прва зона и сите плаќаме исто данок, а за разлика 

од останатите улици на ул. Александар Македонски има можност за отворање или 

издавање на дуќан. Треба да се размислува во таа насока ул.Александар Македонски да 

се издвои од другите. 

 

 

 



 

Драги Тричковски- и на ул.Александар Македонски не е секаде исто, на почетокот и на 

крајот се куќи, а на средина се дуќаните. Може да се издвои некако со на пр. од тој до тој 

број.  

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на зони за утврдување на 

пазарната вредност на недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште 

на територијата на Општина Градско. 

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

Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 

имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата на Општина 

Градско. 

 

12.Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
 Александар Јорданов- дали и во оваа одлука има измени во однос на ланската. 

Ацо Атанасов- нема измени во однос на ланската одлука. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за определување на критериумите за 

утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште на територијата на 

Општина Градско. 

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

Одлуката за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на 

земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско. 

 

13.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Катица Сековска за одобрување на финансиски средства потребни 

за лекување. 

Гордана Христова- конкретно што бара. 

Роберт Бешовски- финансиски средства за лекување, не е наведена сумата, со 

барањето има доставено извештај од наод. 

Виолета Малчева- како досега сме одобрувале, нека се одобри и сега. 

Советниците едногласно одлучија на Катица Сековска да и се одобрат средства во 

рамките на можностите. 

    

14.Разно.   

Роберт Бешовски- сакам да Ве информирам во врска со предлогот за соработка од 
страна на Еко енерџи систем. Сите општини во регионов се контактиран. Лоцирани се до 
Фени во Кавадарци. Имаат капацитет да собираат отпад од 25 општини. Предлагаат да се 
затворат старите депонии. Тие го земаат отпадот и го селектираат, а потоа прават 
пелети. Треба да направат презентација и да не запознаат со нивната работа. Доколку се 
склучи договор треба да ни дадат возило, а на институциите да им дадат пелети.Имаат 
волја да ја плаќаат и нафтата за пренос на отпадот. 

Снежана Финаева- дали ќе земаат само пластика, хартија, стакло. 
Роберт Бешовски- се ќе земаат, целиот отпад, а после они ќе си селектираат. 
Иванче Иванов- колкав е капацитетот. 
Роберт Бешовски- планирале за 25 општини да можат да го собираат отпадот. 
Гордана Христова- треба да направат презентација  со која ќе го поткрепат нивното 

искажување. 
Советниците едногласно заклучија дека  Еко енерџи систем треба да направат 

презентација и да се види каква е постапката понатаму. 
 
Иванче Иванов- ова е барање од Аце Заеков, која е можноста да се стави улично до 

мостот кај Уланци- 5 жица. Од Игор Трендафилов да се потполнат дупките на патот кај 
оранжериите со џера, тоа го спомнав и на минатата седница. 

 
 



 
Роберт Бешовски- на пролет ќе се реконструира патот Градско-Велес, делот што 

остана не направен, гребениот асфалт ќе го користиме ние и сите такви улици ке се 
постелат со тој асфалт. За 5 жица треба да се излезе на терен и да се направи 
пресметка, има услови да се заврши. 

Иванче Иванов- во врска со депониите, луѓето секаде истураат ѓубре. Нели може на 
патот кон Манастирот во Чичево да се изработат табли на кои ќе пишува да не се фрла 
отпад.  

Роберт Бешовски-  фрлањето на отпад е голем проблем. Ние како општина неколку 
пати правевме акции за собирање на отпад се со цел да се подигне свеста кај граѓаните, 
но останува како проблем. 

 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори дваесет и четвртата седница во 14:30 часот. 
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30.01.2020           Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 
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