
 
 
 
 
 

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

на ден 21.02.2020 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 25-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за 

четврти квартал  2019 година. 

3. Предлог- Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС за 2019 година. 

4. Предлог- Програма за енергетска ефикасност (2019-2021). 

5. Предлог- Статут на ООУ „Даме Груев“ -Градско. 

6. Предлог- Квартален извештај на ЈКП „Клепа“ Градско за четврти квартал  2019 

година. 

7. Предлог- Завршна сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2019 година. 

8. Предлог- Програма за работа на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 

9. Предлог- Одлука за утврдување на надомест за користење на пазарот на мало  на 

ЈКП ,,КЛЕПА,, Градско.  

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. 

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 26-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 25-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

25-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 25-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  25-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за четврти 

квартал  2019 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 после истекот на секој квартал законски е во рок од 30 дена извештајот 
да се достави до Скопје. Ние го доставивме, а всушност ова е завршната сметка. Се е во 
рамки на предвиденото, нема отстапување од ставките.  

Виолета Малчева- колку изнесува процентот на реализација? 
 
 



 
 
Василка Јанева- реализацијата е 56,86 % поради тоа што со вториот ребаланс на 

буџетот ги додадовме средствата за реконструкција на патот Градско-Чичево во висина 
од 20.000.000,00 денари. Истите беа планирани а не реализирани. 

Иванче Иванов- тие средства се префрлаат во нареден буџет. 
Роберт Бешовски- направивме ребаланс порано, ни наложија да ги предвидиме во 

буџетот, а не се реализираа па поради тоа се префрлени во наредна година и процентот 
на реализација е помал. Во 2018 година направивме два ребаланси и во 2019 година два 
ребаланси. Требаше да се откажиме од средствата за да имаме добра реализација. Јас 
се одлучив да ги прифатиме средствата, а да имаме помала реализација. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Кварталниот извештај за извршување на буџетот на 
Општина Градско за четврти квартал  2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско го усвои Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина 
Градско за четврти квартал  2019 година.  

 

3.Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС за 2019 година.  

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

Во завршната сметка за разлика од кварталниот извештај  подетално е образложено по 

програми. 

Роберт Бешовски- оваа завршна сметка е поразлична од таа во 2018 година во однос 

на биланс на приходи. 8.000.000,00 денари имаме зголемено од собирање на даноци, за 

прв пат го исполнивме условот за поврат на средства од 80% од закуп на земјоделско 

земјиште, почнавме да добиваме средства. Очекуваме средства од Вардар АД Градско за 

приватизација на дворното место како и за легализација на бесправно изградени објекти. 

Исто така очекуваме и средства од продажбата на мотелот Стоби, првото јавно 

наддавање беше поништено поради проблем во системот, ќе има второ јавно наддавање. 

Иванче Иванов- данок од физички лица, дали е од данокот за куќите? 

Роберт Бешовски- тоа е вкупно и од данок за куќите и од данок за продажба на имот. 

Од оваа година ќе почниме и со блокирање на сметките на лицата кои имаат долг. Секој 

што дава донации прво прашува за наплатата за данок на имот. 

Виолета Малчева- гледајќи ја завршната сметка инвестиции во водоснабдувањето 

нема, има нешто во патна инфраструктура. Гледам големи суми и нефункционални 

трошоци во однос на поправки и тековни одржувања, еднократна помош, за превоз, други 

договорни услуги, времени вработувања. За еднократна помош дали е надвор од тоа ние 

што одлучуваме на совет за доделување на средства? 

Василка Јанева- освен од совет има програма и од градоначалникот. 

Роберт Бешовски- тоа е во рамки на буџетот, си била во администрација и познато ти 

е како оди. 

Александар Јорданов- ако се потрошат средствата од конто на совет, се исплаќа од 

градоначалникот. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС за 2019 година. 

 

4.Програма за енергетска ефикасност (2019-2021). 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Пецо Кузманов од општинската администрација. 

Општина Градско има обврска на секои 3 години да изготви програма, а секоја година 
изготвува годишен план и извештај. Од Агенцијата добивме позитивно мислење, треба да 
помине на совет. Програмата е изготвена од страна на заедничкото тело на ВПР кое е со 
седиште во Неготино. 

Мендерес Тутиќ- до Пецо, зошто нема доставено програма до сите советници? 
Виолета Малчева- на претседателот на совет ќе му се обратиш не на Пецо. 
 
 



 
 
Гордана Христова- во врска со табела 1, што е реализирано. 
Пецо Кузманов- има набавено котел на пелети во училиштето во Виничани, во 

Ногаевци, Кочилари и Водоврати и во Градско во зградата во прво одделение.  
Виолета Малчева- поефикасно ли е сега? 
Пецо Кузманов- ќе покаже дали е поефикасно, се уште немаме направено пресметка. 
Роберт Бешовски- во Ногаевци сменети се прозорите на училиштето, во Виничани 

сменети се вратите, а не беа предвидени. Аплициравме за промена на прозорите и 
вратата на општинската зграда и промена на кровот. Планирано е да се направи 
фасадата на училиштето во Кочилари, Ногаевци треба да се реши проблемот со влагата.  

Драги Тричковски- во Кочилари подобро да се направе нов објект со 2-3 простории 
отколку да се поправа стариот, повеќе средства ќе требаат за поправка. Тоа требаше 
уште од порано така да се направи. 

Роберт Бешовски- во амбулантата во Виничани сменети се прозорите и вратата и 
истата може да профункционира. Нашиве лекари имаат земено концесија и тешко оди 
работата за во Виничани. Објектот треба да се легализира, но на имотен лист не постои. 
Аплициравме да се доградат простории за да може школото во Виничани да работи во 
една смена. Во врска со ЈКП бидејќи има голема потрошувачка на вода, имавме приватен 
донатор кој направи бушотина и за Градско и за Водоврати. Го подобривме 
водоснабдувањето за 500 тони. Во Виничани направивме еден зафат, ќе направиме уште 
еден. Имаме многу пумпи, за да се намали потрошувачката на струја има две варијанти. 
Едната е да се направи јавна набавка за струја да се тргниме од ЕВН, а другата е со 
соларни панели, но го знаете проблемот на ЈКП со струјата. Не можиме да ги превземеме 
броилата бидејќи имаме долг. Предходно Ве известив дека Еко енерџи ќе го земаат 
ѓубрето, а за тоа на ЈКП ќе му даваат пелети. 

Драги Тричковски- финасирањето оди преку ВПР, општината не дава ништо. 
Роберт Бешовски -општината си аплицира. Ова се само планови и програми, 

Кавадарци и Велес се откажаа од тоа заедночко тело на ВПР. 
Виолета Малчева- ако е законски како се откажале. 
Роберт Бешовски- со одлука на совет. 
Драги Тричковски- дали општината има учество. 
Роберт Бешовски- не, ова е грант.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за енергетска ефикасност (2019-2021). 
Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА  и 3 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 

Градско ја усвои Програмата за енергетска ефикасност (2019-2021). 
 

5.Статут на ООУ „Даме Груев“ -Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Тони Калајџиев од ООУ „Даме Груев“ кој истакна 

дека согласно нивиот закон за основно образование од август 2019 година  член 26, 
Статутот го донесува Училишниот одбор и МОН дава согласност по предходно добиено 
позитивно мислење од страна на основачот. Овој Статут за разлика од предходно е 
унифичиран од страба на МОН. Се до усвојување на новиот важи стариот Статут од 2014 
година. 

Александар Јорданов- значи има мали измени. 
Тони Калајџиев- унифицирани се, од страна на МОН утврдено кои делови се битни, 

промените се ученичкото организирање. 
Иванче Иванов- дали со овој Статут се опфатени правата и одговорностите на 

ученичите? 
Тони Калајџиев- тоа е поопширно опфатено во законот. 
Иванче Иванов- можело да се додаде уште еден член во врска со користењето на 

мобилните телефони. 
Роберт Бешовски- како градоначалник ќе Ви доставам известување и наставниците и 

учениците да не користат мобилни телефони за време на настава. Некои општини почнаа 
тоа да го применуваат, ќе видиме како ќе функционира. 

Тони Калајџиев- статутите се унифицирани, предходно сами ги изготвувавме но 
поради шареноликоста МОН го унифицира. 

Роберт Бешовски- секој член од статутот се црпи од член од законот, мора да е 
согласно закон. 

Виолета Малчева- како мислите да го изведите тоа со телефоните. 
 
 



 
 
Роберт Бешовски- ќе видиме, ќе се најде некое решение, но прво наставниците треба 

да бидат пример за учиниците. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Статутот на ООУ „Даме Груев“ -Градско. 
Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 

Градско го усвои Статутот на ООУ „Даме Груев“ -Градско. 
 

6.Квартален извештај на ЈКП „Клепа“ Градско за четврти квартал  2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Катерина Минова, овластен сметководител на ЈКП 

Клепа.  
Иванче Иванов- согласно кварталниот извештај гледаме дека има загуба на што се 

должи тоа. 
Катерина Минова- направени се цесии, оваа година имаме отпис на побарувања и 

затоа завршната сметка е направена во загуба.  
Мендерес Тутиќ- треба ли некој да сносе одговорност за тоа. 
Катерина Минова- загубата е од отпишаните побарувања. 
Гордана Христова- тоа се пренесува секоја година побарувања си се побарувања. 
Иванче Иванов- во која насока ќе оди сето ова. 
Златко Арсов- ЈКП Комуналец има проблем,  општината треба да го реши проблемот. 
Мендерес Тутиќ- ќе си направите ревизија, мора некој да одговара. 
Златко Арсов- прво треба да направиме комуналното да функционира.  
Катерина Минова- треба да се прави бизнис план, а комуналното нема основни 

средства.  
Мендерес Тутиќ- бев член на совет и во минатиот состав, немате ни еднаш дојдено на 

седница да ни ги кажите овие работи и директорот не идеше.  
Катерина Минова- од кога не викаат ние идиме, како да дојдиме не поканети, ние не 

знаеме кога има седница на совет ако не ни кажат. За префактурирање на сметките за 
струја кажуваме 2 години.  

Мендерес Тутиќ- ние предходно не знаевме колку е должно претпијатието. 
Александар Јорданов- така се работело предходно. 
Иванче Иванов- да се издвои се што е за ЈКП Клепа предходно, односно сумите кои се 

влечат од предходно по конто. 
Катерина Минова- во ред е забелешката, ќе ги одвоиме и ќе Ви го кажиме износот. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот извештај на ЈКП „Клепа“ Градско за 
четврти квартал  2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 5  гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско го усвои Кварталниот извештај на ЈКП „Клепа“ Градско за четврти квартал  2019 
година. 

 

7.Завршна сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2019 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Образложение и по оваа точка даде Катерина Минова овластен сметководител на ЈКП 

Клепа.  
Гордана Христова- отписот на што се однесува? 
Катерина Минова- по основ на цесија. 
Златко Арсов- 40.000,00 денари за пумпата кај фармата се плус на тие со договор за 

цесија.  
Иванче Иванов- колкав е тековниот долг за струја? 
Катерина Минова- нема долг се е платено. 
Иванче Иванов- колку изнесува сумата за плати и договор на дело? 
Катерина Минова- за договор на дело за цела година е 1.457.962,00 денари со 

персонален данок, а за плати околу 3.500.000,00 денари со персонален данок. 
Гордана Христова- конто 147 во врска со цесиите имаме отпис од 2.293.000,00 

денари, од тука ли отпишуваме ние сега. 
Катерина Минов - не, од конто 120, 122, 123 за правни лица. 
Гордана Христова- а конто 147. 
Катерина Минова- тоа си стои. 
 
 



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

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2019 

година. 

Од присутните 9 советници, со 5  гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 

Градско ја усвои Завршната сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2019 година. 

 

8.Програма за работа на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Образложение и по оваа точка даде Златко Арсов директор  на ЈКП Клепа. Имаме 

дополнителни трошоци за две нови пумпи и за собирање на сметот во Кочилари и 
Водоврати. Ќе пуштаме опомени. Јавната чистота ја одржуваме. Оваа година ќе имаме 
проблем за вода за пиење, ја разгледуваме можноста за користење на водата од Бела 
чешма.  

Гордана Христова- која е целта од Бела чешма, да се зголеми количината на вода или 
да се тргне некоја пумпа.  

Златко Арсов- се очекува суша, ќе имаме проблеми. Со отпадот како што знаете ќе се 
носи во Кавадарци во регионалната депонија, а за возврат на тоа ќе ни даваат пелети. Се 
разгледува можноста и за поставување на соларни панели, дали ќе биде за секоја пумпа 
посебно ќе видиме. Во врска со цената донесена е со регулаторна комисија. 

Александар Јорданов- за каптажите во Виничани не е ставено во програмата, прво да 
се вметне во програмата па ќе го потпишам. 

Димче Петров- што се превзема во врска со технолошката вода? 
Златко Арсов- помагаме колку што можиме. 
Иванче Иванов- имате ли проблем со наплата за вода? 
Златко Арсов- имаме, и 100% да биде наплатата не е доволно. 
Иванче Иванов- да се внимава и да се настојува да се наплаќа. 
Виолета Малчева- каде е најмала наплатата? 
Златко Арсов- кај социјалните случаи (Стопанството и низ населба Градско). 
Александар Јорданов- за оваа година да се известат луѓето, мора да се наплаќа. 
Златко Арсов- мора со регулаторна и да се направи скалесто по член на семејство. 

Имаме вода но потрошувачката е многу голема. 
Гордана Христова- што е со тие кои имаат неисправни саати.  
Златко Арсов- тоа е во Уланци и насеба Палестина, се расипуваат од црнилото во 

водата. Водата е сега чиста, но има црнило во самите цевки. Треба да се исперат 
линиите. 

Драги Тричковски- нели има идруга алтернатива од Грнчиште, Скачинци. 
Златко Арсов- намалена е водата. 
Виолета Малчева- а во врска со панелите, колку ќе кошта? 
Златко Арсов- за сите пумпи ќе кошта околу 60.000 евра на 5 години. 
Роберт Бешовски- има коментари дека не сме се грижеле за водоснабдувањето. 

Сериозен пристап имаме кон водоснабдувањето. Виолета Малчева беше вклучена во 
тимот за формирање на ново ЈКП. Ова е резултат на неодговорното работење со години. 

Виолета Малчева- јас се извинувам но ти беше во советот тогаш, јас бев вклучена во 
тимот да се најде решение. Во тој период градоначалникот беше од СДСМ. 

Роберт Бешовски- да се доискажам, 700.000,00 денари од општината и 500.000,00 
денари од комуналното јас ги враќам долговите, работиме одговорно.Ќе се оди од куќа до 
куќа и ќе се откријат сите диви приклучоци. Секогаш за ЈКП има дилеми како работеле 
директорите до сега. Имаме уште поголем проблем со Комунале, долгот треба да го 
превземе општината и пак ќе се блокира сметката. Работата е сериозна. Луѓето кои 
работеле во Комуналец имаат пресуда и си ги бараат средствата што досега не има се 
плаќал стажот.Да бидиме малку коректни. Во Виничани каптажата уште од Глигур Коцев 
сега ја исплативме а нема вода, исплативме и за улици. Ќе објавиме јавно до сега што 
сме исплатиле стар долг. Мораше да барам донатор за да се реши проблемот со водата. 

Виолета Малчева- објавете, никој не Ви пречи. 
Александар Јорданов- до сега седниците се водат коректно, ако се продолжи вака ќе 

се работи поинаку. 
Драги тричковски- што е поентата. 
Александар Јорданов- што се прекинува, се упаѓа во збор. 
Драги Тричковски- ќе ставиме говорница тоа не е проблем. 
 
 



 
Мендерес Тутиќ- изгласавме, но дали до сега се имаат сменето саати оти на сметката 

за вода се наплаќа по 30 денари за саат.  
Златко Арсов- имаме сменето, на сметките се наплаќа за тоа, а има и лица кои не 

сакаат да плаќаат, сами ќе си купеле саат ако треба да го сменат. 
Драги Тричковски- еднаш кажавме нека се изврши ревизија на работата на 

градоначалниците, кој грешел нека одговара. Уште тогаша на Ѓоке му рековме да не го 
превзема комуналното, се знаеше дека е во загуба. Луѓето со право не плаќаа, немаше 
вода. Апелирам нека се направи ревизија. Имаше ревизија во времето на Жанета, идеше 
ревизор од Општина Велес.  

Роберт Бешовски- решението за враќање на долгот е најдено и враќаме и ќе го 
вратиме. Требаше да земиме кредит, а не Владата да ни дава средства. Сега е поинаку и 
не може да правиме буџет како што сакаме, ограничени сме. 

Драги Тричковски-  свесно влеговме во загуба, Вардар Градско не оставија никакво 
основно средство на ЈКП. 

Александар Јорданов- еве до каде се дојде.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 

година. 

Од присутните 9 советници, со 5  гласа ЗА и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 

Градско ја усвои Програмата за работа на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 

 

9. Одлука за утврдување на надомест за користење на пазарот на мало  на ЈКП 

,,КЛЕПА,, Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Златко Арсов- до сега нема никаква одлука за наплата за користење на пазарот. Со 

повторното поставување на пазарот на старата локација на шеталиштето, одлучивме тоа 

да го регулираме. Секаде цената е 30 денари по м2 и 200 денари за месечна резервација. 

За кванташкиот пазар ќе оди дополнително, прво да профункционира па после ќе 

донесиме одлука. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлука за утврдување на надомест за користење на 

пазарот на мало  на ЈКП ,,КЛЕПА,, Градско. 

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

Градско ја усвои Одлука за утврдување на надомест за користење на пазарот на мало  на 

ЈКП ,,КЛЕПА,, Градско. 

 

10.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Здружението на глуви и наглуви од Велес, односно барањето го 

доставува  Васил Љомов преку тоа здружение за доделување на средства во висина од 

24.000,00 денари. 

Драги Тричковски- ова е за Градско или за Велес. Нека се дадат средства, но да не 

отидат во Велес. 

Александар Јорданов- за Градско е, 8 лица се по 3.000,00 денари за лице. 

Снежана Финаева- дали се работи за еднократна помош. 

Александар Јорданов- да, еднократна. Кога ќе има средства нека се исплатат. 

Советниците едногласно одлучија на Здружението на глуви и наглуви, односно на 

лицата  да им се одобрат вкупно средства во висина од 24.000,00 денари, на секое лице 

по 3.000,00 денари. 

  

б) Барање од жители од село Подлес (Горан Танев, Дејан Петров и Виктор Витанов)  

за одобрување на средства во висина од 60.000,00 денари потребни за да се заградат 

гробиштата и црквата. 

Александар Јорданов- многу пари се, да побараме донација. 

Роберт Бешовски- да се направи спецификација да се види колку би коштало. 

Драги Тричковски- не коштаат толку мрежата и стубовите. 

Александар Јорданов- предлагам да се исплати во рамки на можностите, а остатокот 

со донација. 



 

 

Роберт Бешовски- во мај ќе се прави улицата во Подлес, ќе видиме ако може и тие 

нешто да донираат. 

Советниците едногласно одлучија да се исплатат средства во рамки на можностите. 

    

11.Разно.   

/ 

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 

Општина Градско ја затвори дваесет и шестата седница во 14:30 часот. 
 
 
08-180/2 
24.03.2020                                                                      Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

       Александар Јорданов  
 


