
 
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната дваесет и осмата  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 26.05.2020 година, со почеток во 12.00 часот 

во Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“, Општина Градско на следиот  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 27-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за период од 

01.01.2020 -31.03.2020  година - прв квартал. 

3. Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Градско за 

2020 година. 

4. Предлог-Одлука за трајно отстапување на трактор со приклучна механизација. 

5. Предлог-Одлука  за трајно отстапување на материјални средства -опрема. 

6. Предлог-Одлука за отпис за застарени обврски во Буџетот на општина Градско. 

7. Квартален финансиски извештај за 01.01.2020 -31.03.2020 година за ЈКП „Клепа“ 

Градско. 

8. Разгледувања на барања и поднесоци. 

9. 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 28-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 27-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

27-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 27-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  27-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за период 

од 01.01.2020 -31.03.2020  година - прв квартал. 

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

материјалот е јасен, прикажано е по приходи и расходи. Расходите се во склоп на 

Буџетот, немаме отстапувања. Извештајот веќе е испратен во Скопје.  

Виолета Малчева- во расходи има трансфери до спортски клубови и НВО. Сега нема 

првенства, не се игра, за што се исплатени средствата. 

Василка Јанева- тие средства беа предходно доделени со одлука на совет. 

Виолета Малчева- за што се искористени ме интересира и на која  невладина 

организација и се исплатени средства. 

 

 



 

 

Василка Јанева- исплатено е на КУД Стоби, и тоа е со одлука на Совет. 

Иванче Иванов- во приходи, кои се останати неданочни приходи конто 725939, 

планирани се помалку, а има повеќе прилив. 

Василка Јанева- тоа се средства кои се исплатени по извршни решенија. Поради тоа 

што имаме исплатено повеќе средства вратени ни се од страна на извршителите. 

Александар Јорданов- дали овие средства ќе се прикажат со ребалансот. 

Василка Јанева- министерството за финансии не прави проблем во однос на 

приходниот дел.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Квартален извештај за извршување на Буџетот на 
општина Градско за период од 01.01.2020 -31.03.2020  година - прв квартал. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско го усвои Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина 
Градско за период од 01.01.2020 -31.03.2020  година - прв квартал. 

 

3.Одлука за проширување на средствата на Буџетот на општина Градско за 2020 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Василка Јанева- мора да се направи проширување на средствата, донаторската 

сметка беше со важност од 6 месеци за проектот  „Општинско корисна работа“ со кој беа 

ангажирани 8 лица. Три месеци од предходната година (октомври, ноември и декември) и 

три месеци од оваа година (јануари, февруари и март). Тоа е исплатено, но од страна на 

УНДП проектот беше продолжен за уште два месеци и поради тоа треба да се направи 

проширувањето.  

Роберт Бешовски- да појаснам, преку проектот  „Општинско корисна работа“ кој е 

финансиран преку УНДП беа ангажирани 8 лица за период од 6 месеци. Сооглед 

настанатата состојба со коронавирусот  УНДП даде можност проектот да се продолжи за 

1 месец па потоа за уште 1 месец за 8 лица (за месеците април и мај). Од 

министерството за финасии ни дадоа сугестија да се направи проширување.  

Виолета Малчева- што работат овие лица, оваа програма Ј4 е за јавна чистота. 

Василка Јанева- и предходно беше во програма Ј4, поради тоа е така. 

Роберт Бешовски- кажавме дека предходно лицата беа ангажирани преку оваа 

програма, ова е продолжување поради вонредната состојба. Исто работат, таков е 

проектот. Треба само да ни ги префрлат средствата за да можиме да им ги исплатиме на 

лицата. 

Виолета Малчева- не знам, но не е како што треба. 

Иванче Иванов- зошто не е опфатено со ребаланс?                                  

Роберт Бешовски- ова е само проширување и ова е најбрз начин да ни ги префрлат 

средствата за да ги исплатиме на лицата. Ќе има и ребаланс, чекаме донации ако ни 

одобрат и решенија за одобрување на тие средства.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за проширување на средствата 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 проширување на средствата на Буџетот на општина Градско за 2020 
година. 

   

4.Одлука за трајно отстапување на трактор со приклучна механизација. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- информирани сте дека од Јапонската амбасада добивме трактор со 

приклучна механизација. Истите се наоѓаат во комуналното претпријатие и тие ќе работат 
со нив за потребите на општината. Треба да им ги отстапиме за да може да си го 
регистрираат тракторот. Во одлуката има неведено и за која мриклучна механизација се 
работи.  

 
 



 
 
 
Иванче Иванов- средствата треба домаќински да се одржуваат, да  има годишен 

ишвештај за состојбата, да се стави на пописна листа, во пописната комисија да има и 
еден член од советот. 

Димче Петров- околу машините, ЈКП ќе врши ли услуги на приватни лица. Како ќе се 
наплаќа.  

Роберт Бешовски- после ова може да се донесе одлука доколку има барање од 
граѓаните, да се донесе ценовник. За тоа ќе одлучи ЈКП. 

Иванче Иванов- мое мислење и да го чуваат за потребите на ЈКП и општината. 
Драги Тричковски- нека си го чуваат. 
Александар Јорданов- одлуката е на ЈКП. 
Виолета Малчева- треба да се види дали донаторот дава да се користи за 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за трајно отстапување на трактор со 
приклучна механизација. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за трајно отстапување на трактор со приклучна механизација. 

 

5.Одлука  за трајно отстапување на материјални средства-опрема. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- станува збор за опрема која до сега не е отстапена. Целата опрема 

се наоѓа во ЈКП, во изминатите години вршеле набавка на опрема , а ништо не е 

отстапено. Отстапено е од кога сум јас градоначалник. 

Елена Смилкова- камионот за собирање на смет не е ставен, уште го исплаќаме, но 

до сега неможеше да се отстапи поради тоа што задолжено за соборање на смет беше 

ЈКП Комуналец. 

Роберт Бешовски- треба и камионот да се отстапи. 

Драги Тричковски- околу пописот им отстапуваме средства, не гледам потписи од 

членови на комисијата. Колку канти за смет има и каде се. 

Елена Смилкова- од општината има формирано комисија за вршење на годишен 

попис на постојани средства, има и централна пописна комисија. Има реверс за кантите. 

Златко Арсов- реверс има за сите поделени канти. Од косалиците само 2 се исправни 

другите се расипани.  

Александар Јорданов- која е поентата ако ги нема ние да им ги отстапиме. 

Драги Тричковски- ние да бидиме исправни. 

Роберт Бешовски- ако се направело навреме ќе било во ред. 

Гордана Христова- во случајов ова е сопственост на општината, со одлука се 

прфрлаат на ЈКП и грижата за нив е на ЈКП. Амортизацијата ќе ја прави ЈКП. 

Иванче Иванов- отпис тековен кој го спроведува? 

Елена Смилкова- има план за амортизација. 

Иванче Иванов- до директорот на ЈКП, за нова година да видиме пописни листи и да 

има 1 член од совет во комисијата. 

Елена Смилкова- во комисијата мора да бидат нивни вработени лица, не може лица 

кои не се вработени. 

Виолета Малчева- има закон и правилници по кои се работи. 

Мендерес Тутиќ- директорот треба да каже дали се што е напишано постои . 

Елена Смилкова- има пописна комисија која се потпишува. 

 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката  за трајно отстапување на материјални 
средства-опрема. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за трајно отстапување на материјални средства-опрема. 

 
 
 
 



 
 

6.Одлука за отпис за застарени обврски во Буџетот на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- слично  како и со материјалните средства општината има 

застарени обврски. Околу 80% од општините прават отпис. Се одлучивме на овој чекор 

бидејќи се веќе застарени обврски. 

Елена Смилкова- од сите наведени обврски со понов датум е Медија принт но тие се 

под стечај. Обврските застаруваат за 3 години. Немаме тужби од нивна страна. Треба да 

се тргнат да се растерети сметката. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за отпис за застарени обврски во Буџетот 
на општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за отпис за застарени обврски во Буџетот на општина Градско. 
 

7.Квартален финансиски извештај за 01.01.2020 -31.03.2020 година за ЈКП „Клепа“ 

Градско -прв квартал. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорот на ЈКП Клепа Златко Арсов- во првиот 

квартал нема поголема разлика од минатата година. 472.00,00 денари имаме реална 
добивка. Имаме потешкотии во работата, имаме намалена наплата.  

Гордана Христова- да се надеваме дека нередниот квартал ќе биде подобро. На 
последната страна има  заостанати побарувања, кои се тие. 

Златко Арсов- тие побарувања се што се водат од почеток, од сега нема.  
Александар Јорданов- нели правевме отпис на побарувања на една од предходните 

седници. 
Златко Арсов- тоа беше за ЈКП Комуналец. 
Гордана Христова- мој предлог е со пописот да се реши тоа. 
Иванче Иванов- дали секој квартал може да ни дадиш список со име и презиме или 

фирма кои се должници? 
Александар Јорданов- правно, законски не смее да се гледа со име и презиме, може 

само да ни даде како вкупен долг.  
Виолета Малчева- директорот носи одговорност и обврска да покрене постапка за 

навремена наплата. 
 

8.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Трајче Здравев од Чичево за поставување на 2 нови сијалични места. 

Роберт Бешовски- да се види на лице место, да се видат локациите. 

Иванче Иванов- има ли наместено бандери.  

Роберт Бешовски- ќе се види на лице место.  

Александар Јорданов- не ја гледам улогата на советот за ова. Ќе биде разгледано од 

одговорните служби. 

Советниците одлучија да се види на лице место и да се видат локациите. 

 

б) Барање од Здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Надеж“ од Градско 

за доделување на средства во износ од 50.000,00 денари за регистарација и 

континуирано одржување на возилото VOLKSWAGEN CARAVELLE 2.0 TDI донирано од 

страна на фирмата „ДДМ Дрекслмајер Мануфактуринг Македонија“ ДООЕЛ Кавадарци.  

Роберт Бешовски- добивме возило, прилично ново 2015 година е, од страна на 

Дрекслмајер и беше одлучено да оди како донација на Надеж, а општината да помогне во 

поглед на регистрација и останати трошоци. Имаме можност како општина да го 

користиме. Има вградено и рампа на задната страна. Возилото сега треба да се 

регистрира. Даваме средства и на други здруженија ( Локомотива, КУД Стоби), за 

Локомотива средствата беа исплатени предпандемијата. Очекуваме прилив на средства 

од концесија за земјоделско земјиште. Околу  продажбата на мотелот имавме второ јавно 

наддавање, системот повторно закочи. Беа истите учесници од минатиот пат. На 1 час и 

20 мин. повторно падна системот, ќе има жалби од страна на лицата кои учествуваа. 

 



 

 

Виолета Малчева- чиј систем затајува на општината или друг е проблемот. 

Роберт Бешовски- ЗЕЛС го води системот. 

Виолета Малчева- да се разговара да се среди тоа, да се види каде е слабоста оти 

може повторно да се случи истото. 

Роберт Бешовски- ние немаме врска со водење на системот. 

Драги Тричковски- во врска со возилото, ќе се води на Надеж, а ние ќе го одржуваме. 

Да не се случи да им се наплаќа на луѓето за услугата како досега што се правело, им се 

земале пари на луѓето. Да не се злоупотребува, да нема проблеми. 

Александар Јорданов- ова се прави за да нема таков проблем. Ако разберете дека 

има такво нешто веднаш да се каже. Реално ова комбе го доби општината. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Здружението на граѓани за лица 

со посебни потреби „Надеж“ од Градско да му се  доделат средства во износ од 50.000,00 

денари. 

 

в) Барање од Маца Илиева од Градско за доделување на на средства во износ од 

20.000,00 денари потребни за операција. 

Роберт Бешовски- дојде разговаравме, не е проблем да се исплати но во рамки на 

можностите, да се види колку средства имаме. 

Иванче Иванов- кој ги прима барањата, не е комплетно. 

Александар Јорданов- барањата се поднесуваат во архива и мора да се примат, а 

ние ќе одлучиме. 

Снежана Финаева- архивата е должна да го прими секое барање и потоа се 

постапува по истото. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Маца Илиева од Градско да и се  

доделат средства во рамки на можностите. 

    

9.Разно. 

Драги Тричковски- во врска со свињарската фарма, секој ден смрди им стана навика, 

мора да превземиме нешто. Смрди не се отвора прозор. Да се викне Перо Колевски да се 

разговара ако не не нека се дислоцира. Сите знаеме каде одат отпадните води. Како 

општина треба да заземеме став. Во општина Градско не инвестира ништо, си гради на 

други места. 

Роберт Бешовски- нека направи биогасна централа, имаше 3 локации ниедна не 

прифати.  

Виолета Малчева- има инцпекциски служби.  

Роберт Бешовски- проблемот е во испуштањето на отпадните води. Сум бил таму, 

сме разговарале и на совет немало никакво решение. Лагуните не се проблем, за  

смрдеата нема мерач.  

Гордана Христова- за истечните води е друга работа, а за миризбата луѓето што 

работат 8 часа се таму. 

Драги Тричковски- лагуните се застарен систем, рекоа дека ќе модернизираат. Ако 

треба да се формира некое Еколошко друштво.  

Иванче Иванов- што и да направат ќе смрди, решение е шума. 

Драги Тричковски- ние викаме да инвестира во нешто. Како е со новиот закон за 

фармите. 

Роберт Бешовски- најблиску до решението беше кога доаѓаше Лепиткова, подготвуваа 

стратегија и за неколку години да се решеше проблемот, но ништо од сето тоа. Имаме 

проблем со отпадните води. Може да се направи прочистителна станица и таа вода да се 

користи за наводнување.  

Иванче Иванов- каков е ставот на Перо Колевски во поглед на заштитата на 

животната средина. 

Александар Јорданов- никаков во однос на тоа дека до сега ништо не направил.  

 

 



 

 

 

Драги Тричковски- одвај даде за патот за Чичево кога се правеше, а тој го користи. 

Роберт Бешовски- станува збор за капацитет кој работи со А-дозвола, а ние не ја 

издаваме таа дозвола. 

Димче Петров- во врска со Ковид-19 каква е состојбата во општината? 

Роберт Бешовски- изминатава недела имавме две седници на кризниот штаб. Во 

општина Градско имаме едно лице кое е позитивно на коронавирусот. Со место на 

живеење е во Велес, саминицијативно дошол во Градско во самоизолација. 

Организиравме цела негова фамилија да биде ставена во самоизолација. Добија 

решенија за самоизолација, ги следат од амбуланта за тоа каква е нивната состојба. Моја 

сугестија беше да биде сместен во инфективно. Пред 4-5 дена е однесен во Велес во 

инфективно. Направивме дезинфекција  на влезот, ако треба ќе викниме служби да 

направат дезинфекција и во куќата и колата. Добро е што случајот не се искористи за 

политички цели. Од наша страна се е превземено.  

Александар Јорданов- факт е дека народот се опушти. 

Роберт Бешовски- има 3 лица кои се во државен карантин (14 дена) кои се имаат 

вратено од странство. 

Иванче Иванов- откупниот центар кога ќе се стави во употреба? 

Роберт Бешовски- треба да се асфалтира, после тоа. 

Иванче Иванов- атмосферската вода каде ќе оди? 

Роберт Бешовски- има решение, попивателни бунари. 

 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори дваесет и осмата седница во 14:00 часот. 
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20.07.2020         Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

   Александар Јорданов 


