
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната дваесет и седмата  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 24.03.2020 година, со почеток во 12.00 часот 

во Домот на културата, Општина Градско на следиот  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Решение за именување на Командант на Општински штаб за заштита и 

спасување на општина Градско. 

3. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 

од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2020 година. 

4. Предлог-  Годишен  план за реализација на активности од енергетска ефикасност 

за 2020 година. 

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

урбанистичка планска документација со намена Г2- лесна незагадувачка 

индустрија за  уредување на КП  бр.  516/2, КП 554, КП 558/1 и КП 558/2  КО 

Чичево,  Општина Градско. 

6. Предлог- Позитивно мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии 

и излети во учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, Градско. 

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 27-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 26-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

26-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 26-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  26-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Решение за именување на Командант на Општински штаб за заштита и 

спасување на општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- го најавив како точка дека треба да се помине на совет. До сега 

беше Жанета Чаушевска, меѓутоа со Жанета имаме посојана комуникација како лекар,  ќе 
биде ставена во општинскиот штаб за заштита и спасување како лице за хуманитарни 
мерки. Имаме редовна комуникација на дневна основа и со полицијата и редовно 
работиме. Ова е согласно законот за заштита и спасување. Градоначалникот се става по 
дифолт за командант, најголеми ингеренции има градоначалникот. Потоа со решение од 
градоначалникот се формира општинскиот штаб за заштита и спасување. Началник на тој 
штаб беше Ванчо Цветков сега е Александар Јорданов, останатите членови се повеќето 
вработени во општината, но во вонредна состојба имаме посебна улога. Ова е се со цел 
за полесно функционирање на штабот. 



 
Виолета Малчева- градоначалникот има ли сертификат? 
Роберт Бешовски- имам сертификат. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Решението за именување на Командант на 
Општински штаб за заштита и спасување на општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за именување на Командант на Општински штаб за заштита и спасување на 
општина Градско. 

 

3.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2020 година. 

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

која истакна дека секоја година од Центарот за јавно здравје во февруари ни доставуваат 
план врз основа на кој општината треба да изготви програма. Обврска на општината е да 
ги спроведе општите мерки, посебните мерки ги спроведува Центарот за јавно здравје, 
додека вонредните мерки се спроведуваат по насоки од Комисијата за заштита на 
населението  од заразни болести. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општина Градско за 2020 година. 

 

4.Годишен план за реализација на активности од енергетска ефикасност за 2020 

година. 

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

согласно законот за енергетика на секои 3 години по предлог на градоначалникот советот 
донесува три годишна програма. Таа програма се спроведува со годишен план кој се 
донесува секоја година, мерките предвидени во годишниот план произлегуваат од 
тригодишната програма. Идеално би било во целост да се реализира.  

Александар Јорданов- ако излезе нешто ново може ли да се вметне во програмата. 
Пецо Кузманов- во програмата не може поради тоа што веќе е доставена до Скопје, но 

може во годишниот план и тоа се прикажува во годишниот извештај кој го потпишува 
градоначалникот, не се носи на совет. Заедно со годишниот план го доставуваме и 
годишниот извештај од предходната година. 

Роберт Бешовски- имаме добиено 900.000,00 денари за замена на прозорите на 
општинската зграда, старото училиште и амбулантата во Виничани.  

Иванче Иванов- ова е значи дел од тригодишната програма и ако се реализира ќе 
бидат прикажани во годишниот извештај и сакам да прашам што се подразбира под 
модернизација на внатрешното осветлување. 

Пецо Кузманов- замена со штедливи, лед сијалици. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Годишниот план за реализација на активности од енергетска 
ефикасност за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Годишниот план за реализација на активности од енергетска ефикасност за 2020 година. 
 

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

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

КП  бр.  516/2, КП 554, КП 558/1 и КП 558/2  КО Чичево,  Општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- доставија до нас иницијатива/барање како надлежни во врска со 

приватизација на дворните места. За тие што не се во опфатот на УПС треба на ваков 
начин со одлука за утврдување на потреба за изработка на ЛУПД. Треба да се донесе 
одлука за отпочнување на постапката. Сето тоа ќе биде на нивни терет.  

Драги Тричковски- ќе градат нешто или само за дворот е. Треба ништо да не им 
даваме поради тоа што до сега немаат ништо направено за Градско, во ништо не 
инвестирале. Јас ќе гласам против оваа точка. 



 
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.  516/2, КП 554, КП 558/1 и КП 558/2  КО Чичево,  
Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 2 ВОЗДРЖАНИ  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.  516/2, КП 554, КП 558/1 и КП 558/2  КО Чичево,  Општина Градско. 

 

6.Позитивно мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии и 

излети во учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- во името на ООУ „Даме Груев“ Градско, ги поминуваат формално, 

реално не да се реализираат. Да се надеваме дека ќе се среди ситуацијата, но 
програмите нема да се реализираат. 

Од страна на претседателот на советот беше прочитано известувањето доставено од 
страна на училиштето.  

Драги Тричковски- што се подразбира под предлог позитивно мислење? 
Александар Јорданов- ова е формално, како што кажа градоначалникот 99% нема да 

се реализира. Имаат добиено позитивно мислење од бирото за развој на образованието, 
треба и од општината. 

Виолета Малчева- ако се екскурзии не ми се допаѓаат релациите посета на лебедово 
езеро, нека биде посета на водопадите или сл., не звучи убаво за деца.  

Иванче Иванов- има ли дообјаснување каде точно ќе одат. 
Роберт Бешовски- пишува во програмите, има објаснување. 
Виолета Малчева- тоа е во ред само релациите не убаво звучат, во иднина може да 

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

расправата,  го стави на усвојување Позитивното мислење за Програмите за изведување 
на ученички екскурзии и излети во учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, 
Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Позитивното мислење за Програмите за изведување на ученички екскурзии и излети во 
учебната 2019/2020 година во ООУ ,,Даме Груев,, Градско. 
 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Црковниот одбор од село Грнчиште за доделување на финансиски 

средства во висина од 120.000,00 денари потребни за малтарење на ѕидовоте на црквата 

Св. Василије Велики. 

Роберт Бешовски- дојдоа шители од село Грнчиште побараа помош, им кажав дека 

сумата е голема. Може да помогниме да бидиме медијатори во однос  на градежни 

материјали. Општината нема средства, во рамки на можностите. Да се направи 

спецификација што се е потребно. 

Димче Петров- песок да се донесе, во Подлес имаат наместено стубови. 

Роберт Бешовски- имаат собрано средства, со оградувањето да се запазат 

границите, да се види катастарски. 

Александар Јорданов- значи општината да помогне во рамки на можностите.  

 Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија општината да помогне во рамки на 

можностите. 

 

б) Барање од Полициска канцеларија Градско за давање на времено користење на 

едно моторно возило. 

Роберт Бешовски- полицијата има едно возило на располагање им го дадовме 

Цитроенот. Ги контролираат лицата кои се во самоизолација. Направија пункт на 

бензинската во Градско Со воведување на полицискиот час им треба возило. Ќе им 

дадиме и заштитни маски и ракавици. Во повеќе општини веќе им дале возола на 

времено користење. Од денеска ќе им ја отстапиме на користење Шкодата ќе направиме 

одлука за за давање на времено користење. Сега имаат големи ингеренции во однос на 



контролирање на групирање на луѓето и полицискиот час. Ние како општински штаб ги 

немаме тие ингеренции. 

Виолета Малчева- исправно ли е возилото? 

Роберт Бешовски- исправно е, мерцедесот и цитроенот ги користиме за надвор од 

општината, ова е за локално.  

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија моторното возило Шкода фелиција 

да  се даде на времено користење на Полициската канцеларија Градско. 

    

8.Разно. 

Роберт Бешовски- информација во врска со корона вирусот Ковид-19. Со појавата на 

оваа епидемија ги превземаме сите потребни мерки кои се превентивни. До сега немаме 

заразен да се надеваме дека така ќе остане. На дневна основа правиме координација со 

амбулантата, полицијата, Центарот за јавно здравје. Секој што добива решение за 

самоизолација трае  14 дена, обично се шоферите. Тројца од шоферите имаат дозвола 

повторно да возат и ја доставуваат до полиција. Лицата кои што не се шофери 

потпишуваат изјави на граничниот премин, од граничниот премин до полицијата треба да 

достават список, но немаат доставено, полицијата сепак ги контролира тие лица. Беа 

околу 18 лица повеќето се шофери. Во Градско очекуваме две опасности, едната е тоа 

што Градско е пролазно место и може некој од  пролазниците да влезе во продавница. 

Другата е од лицата кои се враќаат од странство и треба да бидат во самоизолација. Ќе 

направиме повторно дезинфекција. Во продавниците има насоки за влегување На 

полицијата им дадовме насока да се тргнат масите пред продавниците. После ќе се 

направи контрола, полицијата има можност тоа да го контролира. Проблем има со 

набавка на маски. Имаме обезбедено за вработените во општината и ЈКП. Имаме 

формирано мобилен тим и имаме можност од април да ги ангажираме лицата кои беа 

опфатени со проектот ОКР. Ќе ги посетиме сите лица (стари, изнемоштени и лицата со 

посебни потреби). Да направиме и социјални пакети. Околу мерките, одлучивме пазарот 

во Градско да не работи за да нема групирања. Потребата на граѓаните за зеленчук и 

овошје е голема па поради тоа му дадовме можност на Ѓоке да продава секојдневно. 

Имаме формирано штаб и сме спремни да одговориме на потребите на граѓаните. Цената 

на заштитните маски е висока и тоа не е добро, гледаме да добиеме донација. 

Планираме да ставиме гелови за дезинфекција на јавно место, но колку е тоа добро може 

да биде и лошо. Имаме добра соработка со полицијата и здравсвените работници. Апел 

да бидиме во едно заедништво бидејќи во моментов имаме еден непријател а тоа е 

вирусот, да не се препукуваме политички. 

Драги Тричковски- во врска со младите, се збирале во Подлес на езерото, во Чичево 

на манастирот, тоа е опасна работа, треба да се превземат мерки. 

Роберт Бешовски- забрането е полицијата ги брка. 

Александар Јорданов- свеста е кај нас граѓаните. 

Виолета Малчева- нема свест, има казни. 

Снежана Финаева- само казни ако не се разбираат. 

Гордана Христова- рековте дека има два ризика, еден е од луѓето што би влегле во 

Градско. Имаме еден маркет (Жито) и сите влегуваме таму. Тука треба да се обрне 

внимание, тоа е секојдневно.  

Александар Јорданов- почнале со мерките, на влезот има ставено средство за 

дезинфекција. 

Роберт Бешовски- еден од вработените да биде редар, го немаат тоа спроведено, им 

дадовме мерки. 

Виолета Малчева- инспекција ги опоменува. 

Роберт Бешовски- спремен сум да му се јавам на Ване (Жито) ако не ќе викнам 

инспекција. 

Александар Јорданов- јас лично не одам сега во Жито бидејќи е по ризично. 

Драги Тричковски- секој има пристап до пунктот за леб и секој го фаќа исто е и со 

другите намирници. 

 

 



 

 

Виолета Малчева- во Велес има и редар го контролира влегувањето во маркетот. 

Снежана Финаева- тоа е и до вработените. 

Гордана Христова- и вработените се под ризик, парите се најголем ризик. 

Виолета Малчева- каде се појавува слабоста во системот за тоа кои лица треба да се 

во самоизолација. 

Роберт Бешовски- тоа е од административен карактер, самиот документ. Во полиција 

немаат список кои лица се влезени во државата. 

Виолета Малчева- како градоначалник може ли да апелирате. 

Роберт Бешовски- со новите мерки дирекно ќе одат во карантин. 

Иванче Иванов- до градоначалникот, слушаме ќе се отвараат 14 пункта за тестирање, 

од Жанета Чаушевска да побарате информација до каде е постапката и кој е начинот за 

тестирање.  

Роберт Бешовски- тоа е новитет, ќе може преку матичниот лекар да се побара да се 

направи тест, но се уште не е дадено некое упатство кога ќе добиеме насоки ќе Ви 

кажиме. Претпоставуваме дека ќе може да се направи и во Велес. 

Гордана Христова- тоа зависи од алгоритмот, нема секој да биде тестиран. 

Александар Јорданов- постојано следам, се уште не се знае за каков вирус се работи. 

Драги Тричковски- околу социјалната помош, има лица останати без примања, не одат 

на работа, како ќе биде тоа регулирано. Треба ли сами да се јават. Мора да има некои 

критериуми. 

Роберт Бешовски- најмногу бараат намирници. Се јавуваат сами, најчесто се роми. Во 

моментов нема прилив во буџетот. 

Гордана Христова- зошто бараат социјални пакети, која е причината? 

Роберт Бешовски- ромите се постојано во општината, некои го злоупотребуваат тоа. 

Ќе има лица кои во оваа ситуација ќе останат без  работа, треба да се направи проценка 

на некои навистина им е потребна помош. 

Драги Тричковски- најмногу во приватниот сектор, угостителите и сл. 

Роберт Бешовски- ќе има потреба од таква помош, а ние како општина не сме во 

можност да го издржиме тоа. Ако има потреба како совет да се собериме и да направиме 

проценка на кои семејства им е потребна помош. 

Снежана Финаева- да се видат прво насоките од Владата.  

Виолета Малчева- општината нека направи некој правилник. 

Александар Јорданов- како совет тука сме да помогниме.   

  

 

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


