
 
 
 
 
 

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

на ден 30.01.2020 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 24-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Одлука за изменување на Одлуката бр. 08-522/5 од 30.12.2019 година за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните 

службеници во општинската администрација на Општина Градско за 2020 година. 

3. Предлог-Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина 

Градско за 2019 година. 

4. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изработка на техничка документација за доградба на канализационен систем во 

с.Виничани, Општина Градско). 

5. Предлог-Одлука за сопствено учество. 

6. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Подобрување на патната инфраструктура, квалитетот на живот, преку Изградба 

на улица бр. 1 во село Ногаевци, Општина Градско). 

7. Предлог-Одлука за сопствено учество. 

8. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Развој на патна инфраструктура преку Изградба на улица бр. 1 во с. Кочилари). 

9. Предлог-Одлука за сопствено учество. 

10. Разгледувања на барања и поднесоци. 

11. 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  и предложи истиот да се дополни со 
уште една точка под реден број 10.„Одлука за доделување на финасиски средства по 
повод верскиот празник Богојавление -Водици“. 

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 25-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 24-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

24-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 24-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  24-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
 
 



 
 
 
2.Одлука за изменување на Одлуката бр. 08-522/5 од 30.12.2019 година за 

утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните 

службеници во општинската администрација на Општина Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оваа измена се врши во врска со измената на придонесите. 
Гордана Христова- ако се однесува на придонесите тоа е, секоја година се зголемува, 

можеби не секоја година ама се зголемува. 
Иванче Иванов- тогаш мора да има зголемување во брутото. 
Александар Јорданов- секаде е исто, мора да се донесе. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлука за изменување на Одлуката бр. 08-522/5 од 30.12.2019 
година за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните 
службеници во општинската администрација на Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлука за изменување на Одлуката бр. 08-522/5 од 30.12.2019 година за утврдување на 
вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници во 
општинската администрација на Општина Градско за 2020 година. 
 

3.Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско за 2019 

година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- извештајот се прави секоја година врз основа на средствата кои ни 

се одобрени во 2019 година. За 2020 година сумата не е променета останува иста. Некои 
проекти се отпочнати, но ги оставивме за во 2020 година. Реализирани се изградбата на 
илица 1 и улица 2 во Водоврати, во завршна фаза е реконструкција на дел од 
ул.„Александар Македонски“ (шеталиште) и редовно тековно одржување на локалната 
патна и улична мрежа.  

Виолета Малчева- во врска со реконструкцијата на дел од ул.„Александар 
Македонски“ (шеталиштето) должината не е наведена, а сумата ми изгледа голема за тој 
дел. 

Роберт Бешовски- не сме ја ставиле должината во извештајот, а истата изнесува 
193м. 

Драги Тричковски- за чистење на снег дали има договор за 2019/2020 година? 
Роберт Бешовски- не објавивме тендер бидејќи ќе го добиеме возилото кое ни е 

одобрено од страна на Јапонската амбасада. Ќе го отстапиме на ЈКП Клепа и после тоа 
треба да донесиме одлука за плаќање од работен час. На ЈКП Клепа ќе му пуштаме пари 
во зависност од изведената работа. 

Иванче Иванов- за изградбата на улиците во Водоврати исплатено ли е во целост. 
Роберт Бешовски- да, исплатено е. 
Иванче Иванов- за ул.„Александар Македонски“ исплатено е 1.490.523,00 денари, 

останатите средства од каде планирате да ги исплатите. 
Роберт Бешовски- остануваат уште околу 700.000,00 денари, ќе се исплатат од 

средствата одобрени од ЈП за државни патишта. 
Иванче Иванов- во врска со чистењето на снег ќе биде ли ставено во нареден 

извештај. 
Роберт Бешовски- да, доколку се чисти снег. 
Иванче Иванов- кога ќе се заврши ул.„Александар Македонски“. 
Роберт Бешовски- ако се работи како што почнаа за недела дена ќе се заврши. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско 
за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско го усвои Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, 
реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско 
за 2019 година. 

 

 



 

 

 

4.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изработка 

на техничка документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, 

Општина Градско). 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- врз основа на повик од страна на МЖСПП лани аплициравме за 

изградба на канализационен систем во с.Горно Чичево. Оваа година одлучивме да 
аплицираме за изработка на техничка документација за доградба на канализационен 
систем во с.Виничани. Канализацијата во Виничани изработена е набрзина и 
неквалитетно. Имаме проблеми, има потреба од поголем профил, сега е Ф200. Има некои 
краци што треба да се продолжат, а има потреба и од правење на нова шахта. Со 
изработката на техничката документација ќе се видат сите аномалии. 

Иванче Иванов- за изработка на техничкиве документации потребни се околу 9.000 
евра, нели се многу скапи, колку луѓе би биле ангажирани и ако е 10% од проектот колку 
би коштал проектот. Роберт Бешовски- не може да знаеме колку кошта проектот бидејќи 
со тендерската постапка може сумата да падне. 

Иванче Иванов- значи ако падне сумата на проектот и тие 5% ќе бидат помали. 
Роберт Бешовски- да, во завосност од тоа која сума ќе биде постигната, 5-те% ќе се 

рачунаат на таа сума. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско (Изработка на техничка документација за доградба на канализационен систем во 
с.Виничани, Општина Градско). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изработка на 
техничка документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, Општина 
Градско). 
 

5.Одлука за сопствено учество. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Гордана Христова- која е веројатноста да добиеме пари за изработка на техничка 

документација. Ги исполнуваме ли критериумите? 
Роберт Бешовски- да, до сега имаме добиено за 3 ова е 4 техничка документација. 
Александар Јорданов- сепак ако не аплицираме нема да добиеме. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката  за сопствено учество. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за сопствено учество. 

 

6.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Подобрување на патната инфраструктура, квалитетот на живот, преку Изградба на 

улица бр. 1 во село Ногаевци, Општина Градско). 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- за оваа година изработивме технички документации финансирани 

од БРР за следните населени места: Подлес, Водоврати, Ногаевци, Виничани и 
Кочилари. Улицата е од влезот на селото кон црквата. Има проблем во врска со 
цевководот, треба да се реконструира. Ако се добијат средства ќе треба да ја смениме 
трасата бидејќи како што е сега поминува под една куќа и низ двор. 

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

ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина 

Градско (Подобрување на патната инфраструктура, квалитетот на живот, преку Изградба 

на улица бр. 1 во село Ногаевци, Општина Градско). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Подобрување на 
патната инфраструктура, квалитетот на живот, преку Изградба на улица бр. 1 во село 
Ногаевци, Општина Градско). 

 
 
 



 

7.Одлука за сопствено учество. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- ова е за сопствено учество за проект, не е за техничка документација. 
Роберт Бешовски- лани учествувавме со 11%, сега одлучивме да одиме со 5%. 
Виолета Малчева- процентите влијаат ли на бодувањето? 
Роберт Бешовски-да, од 1 до 25 % се добива 1 бод и поради тоа одлучивме да 

учествуваме со 5%. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката  за сопствено учество. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за сопствено учество. 

 

8.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Развој на 

патна инфраструктура преку Изградба на улица бр. 1 во с. Кочилари). 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- исто е како предходната одлука само аплицирано е од друга мерка. 

Улица 1 е од влезот лево кон џамијата, а улица 2 е од школото кон Ногаевци каде што се 
оди. 

Иванче Иванов- за ова имаме ли техничка документација. 
Роберт Бешовски- да, имаме за двете улици, но сега аплициравме само за една. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина 

Градско (Развој на патна инфраструктура преку Изградба на улица бр. 1 во с. Кочилари). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Развој на патна 
инфраструктура преку Изградба на улица бр. 1 во с. Кочилари). 

 

9.Одлука за сопствено учество. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката  за сопствено учество. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за сопствено учество. 
 

10.Одлука за доделување на финасиски средства по повод верскиот празник 

Богојавление -Водици. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- ставено е во програмата како настан. Пред две години дадовме 

телефон, лани лаптоп, оваа година да не се повторуваме да биде различно дадовме 
ваучер од 15.000,00 денари. Знаете крстот го фати Тоше Илиќ и за да може да му ги 
исплатиме средствата треба да се донесе одлука. 

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

ја стави на усвојување Одлуката за доделување на финасиски средства по повод 

верскиот празник Богојавление -Водици. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за доделување на финасиски средства по повод верскиот празник 
Богојавление-Водици. 
 

11.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Исмет Реч од с.Водоврати до Комисијата за проценка на штети, да 

излезе на терен за да утврди штета на нива со насад луцерка направена поради градење 

на автопатот. 

Драги Тричковски- дали нивата е во негова сопственост и ако е во негова сопственост 

луцерката ја сметаат како едно годишна култура. Сите што имаа повеќегодишни култури 

се обештетени. Ова барање е на погрешна адреса не е во наша надлежност си има 

комисија за таа намена. 

Александар Јорданов- објаснето му е сето тоа но јас морам да Ви го прочитам 

барањето. 



 

 

б) Барање од ФК „Тим Локомотива 2018“ Градско за одобрување на финасиски 

средства за тековни трошоци и обезбедување средства за престојните натпревари. 

Роберт Бешовски- секоја година им доделуваме средства, ова е тековно барање, 

колку ќе им се исплатиќе видиме колку средства имаме. 

Виолета Малчева- до сега имаат ли постигнато некој успех. 

Роберт Бешовски- на почетокот играа во општинска лига, подоцна им беше понудено 

да играат во трета лига и прифатија. Јас лично сум да играат во општинска лига, но тоа 

беше нивна одлука. Целта е да се продолжи и да се негува спортот. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на  ФК „Тим Локомотива 2018“ 

Градско да му се доделат средства за тековни трошоци и учество во натпревари. 

 

в) Барање од Еколошка Групација „Грин Пауер“ од Велес за доделување на средства 

во висина од 25.000,00 денари за организирање на еднодневно традиционално зимско 

искачување на врвот Клепа. 

Роберт Бешовски- ова е дел од планинарскиот марш „Освојување на 12 врвови“. Ние 

сме дел од таа акција со искачување на врвот Клепа. Од Градско до Подлес ќе има 

организиран превоз со 1 комбе, а ако има поголем број на заинтересирани и има потреба 

ќе обезбедиме уште 1 комбе. Оваа година планираме да  има повеќе учесници. За сите 

учесници ќе има обезбедено бесплатен ручек во Манастирот Св. Архангел Михаил во 

с.Горно Чичево. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на  Еколошка Групација „Грин Пауер“ 

од Велес да и се доделат бараните средства за организирање на еднодневно 

традиционално зимско искачување на врвот Клепа. 

      

12.Разно.   

Драги Тричковски- во врска со Свињарската фарма, неколку седници наназад го 

потенцирам проблемот, мора да се превземе нешто. Се стопли времето и се повеќе 

смрди, не се поднесува, ако треба нека се дислоцира, што сме ние должни да трпиме. Ако 

треба ќе формираме и еколошко друштво. Во ниедно друго место во Македонија нема 

вакво нешто, тое е веќе проблем на сите. Има инспекторат за животна средина, нека се 

превземе нешто. До сега ништо немаат направено или инвестирано за Градско.  

Роберт Бешовски- ова е стар проблем и се уште не е решен. Имаат добиено А-

интегрирана дозвола од МЖСПП. Идеа и министри, направија некоја стратегија и ништо 

од сето тоа.  

Виолета Малчева- има ли рок таа стратегија? 

Драги Тришковски- они постојано лажат, земаа некој проект да прават и ништо од сето 

тоа. 

Роберт Бешовски- Проблемот е со отпадните води, а во однос на миризбата нема 

законско решение.  

Драги Тричковски- ќе го актуелизираме прашањето, лагуни не треба да постојат. 

Иванче Иванов- целосно го поддржувам Драги Тричковски, тоа било порано, сега е 

ново време на технологија. Мора да се разговара со директорот на фармата. 

Роберт Бешовски- му реков дека треба да си направо прочистителна станица. 

Иванче Иванов- барам информација од градоначалникот и максимална заложба во 

врска со решавањето на проблемот со КУД„Стоби“ и ЈКП со гробните места. 

Роберт Бешовски- во врска со гробните места Билјана од Гео биро се уште ја прави 

ЛУПД. Планираме оваа година да го откупиме земјиштето. Лимитирани сме со средства, 

треба да се направи договор за земјиштето со Тони Петрушевски и со Иле Тасков. 

Во врска со КУД„Стоби“ од страна на Миле се води некој инает. Му реков да се изјасни 

дали сака да работи со друштвото, рече дека сака да работио со големата група, а со 

малата не.  

Гордана Христова- ако не може нека назначи некој да ги вежба малите. 

 

 



 

 

Александар Јорданов- проблемот е во тоа како е прикажано во јавноста, дека 

општината не му помага. 

Драги Тричковски- ние може да донесиме одлука за доделување на средства. 

Роберт Бешовски- ако им требаат пари за тековно работење ќе му пуштиме како и 

многу пати до сега, но тој не иде да разговараме. Да заклучиме дека треба да дојде за да 

образложи кои се потребите на друшвото. 

Александар Јорданов- како преставници на граѓаните бараме да дојде и да ја 

образложи целата ситуација. 

Иванче Иванов- ако Миле се откаже дали друштвото може да се реорганизира? 

Виолета Малчева- проблемот е во тоа што повторно ќе нема кој да работи со децата. 

Гордана Христова- треба да се реши проблемот бидејќи освен играорната во Градско 

ништо друго не функционира. 

Роберт Бешовски- не е проблем нека достави барање, програма што планира да 

работи, ние на почетокот со буџетот ќе им префрлиме срества, па нека си планираат каде 

ќе одат да настапуваат. 

Александар Јорданов- да, нека си планираат за што ќе ги трошат средствата, може и 

за набавка на нови носии. 

Иванче Иванов- чија сопственост се носиите. 

Драги Тричковски- во нивна сопственост се, набавени се со средства од спонзори и 

од општината. 

 

 
 

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