
  
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната дваесет и деветта  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 20.07.2020 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 28-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за втор 

квартал 2020 год.; 

3. Измени и дополнување на Буџетот на општина Градско за 2020 година – Ребаланс; 

4. Предлог – Одлука за одредување на приоритетен проект за општина Градско; 

5. Предлог – Одлука за приоритетен проект и поддршка на проектна апликација; 

6. Разгледувања на барања и поднесоци; 

7. 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 29-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 28-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

28-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 28-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  28-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за период 

од 01.01.2020 -30.06.2020  година - втор квартал. 

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

имаме остварување на буџетот од 33,64 %. Најголемо остварување има кај програмата 

ЈД, средства кои треба да ги добиеме од БРР за изградба на улица во Виничани. Има 

отстапување во приходниот дел но од Министерство за финансии најмногу се обрнува 

внимание во расходниот дел каде се е во склоп на планираното.  

Драги Тричковски- во врска со трошењето на парите, по кој основ се исплатени 

15.000,00 денари на Софија Коцева? 

Василка Јанева- тоа е за проектот општинско корисна работа. 

Драги Тричковски- беше во Германија и нели е 9.000,00 за таа намена, граѓаните ме 

прашуваат одговорете м,и што да им кажам. 

Виолета Малчева- во врска со реализација кај совет субвенции и трансфери до 

невладини организации, на која НВО е исплатено. 

Василка Јанева- исплатено е на НВО Надеж за регистрација на возилото што го 

добивме, на КУД Стоби и на ФК Локомотива. 



 

 

Роберт Бешовски- тоа се однесува на стари одлуки донесени на совет а е исплатено 

оваа година. 

Виолета Малчева- зошто на Локомотива кога нема натпревари. 

Роберт Бешовски- тоа е по стара одлука и врз основа на тие одлуки исплаќаме сега, 

на КУД Стоби е за патување во странство. 

Драги Тричковски- ја прашав Васка во врска со исплатата на Софија не ми одговори. 

Роберт Бешовски- тоа е во врска со проектот ОКР, имало потреба сме ја ангажирале, 

она е за два месеци некои се за шест месеци. 

Виолета Малчева- колку е износот по проект? 

Роберт Бешовски- различно е во зависност од проектот. 

Виолета Малчева- тоа не е одговор. 

Бидејќи никој 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 период од 01.01.2020 -30.06.2020  година - втор квартал. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за период 
од 01.01.2020 -30.06.2020  година - втор квартал. 
 

3.Измени и дополнување на Буџетот на општина Градско за 2020 година - 

Ребаланс. 

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

овој ребаланс се прави поради тоа што имаме зголемување  и во приходниот и во 
расходниот дел за 2020 година. Во вкупниот буџет имаме зголемување од 4.957.992,00 
денари. Во однос на приходниот дел од фирмата Стемакс имаме добиено 3.269.009,00 
денари како договорна казна за непочитување на обврските од купувачот согласно 
законот за градење. Градоначалникот има склучено договор со БРР за изградба на улуца 
во село Кочилари. Исто така имаме одобрено финансиски средства за опремување на 
Домот на културата во Градско. Во расходниот дел има зголемување во ЈД програмата за 
изградба на улици. Во колона блок дотации имаме намалување за 75.000,00 денари врз 
основа на добиен допис од МОН, но има зголемување за 535.734,00 денари како резултат 
на пренесен вишок од предходтата година. Овие средства се расшпоредени по расходни 
конта. Имаме нова ставка трансфери при пензионирање. Во однос на донациите во 
приходниот дел нема измени, во расходниот дел имаме измена од 50,00 денари за 
израмнување. 

Роберт Бешовски- станува збор за прв ребаланс со цел да ги израмниме буџетските 
ставки. Фирмата Стемакс поодамна имаат почнато со изградба на Бензинска пумпа, но 
поради ненавремено завршување праќаат договорна казна. Тие средства ги немаме 
планирано во буџетот. Од МФ добивме дозвола да го прошириме буџетот за 3.300.000,00 
денари. Од страна на Министерство за култура промена на столчињата во Домот на 
културата и од БРР имаме добиено средства за изградба на улица во село Кочилари. 
Имаме мали корекции во сметките за електрична енергија. Очекуваме и прилив на 
средства од продажбата на мотелот, но има жалби до второстепена комисија. 
Општинската комисија донесе одлука кој го купува мотелот но останатите тројца се жалеа 
дека имало пропуст во системот. Од страна на ЗЕЛС добивме допис дека се е во ред со 
системот. Сега чекаме одговор од второстепена комисија дали се согласуваат со 
одлуката на општинската комисија. Очекуваме уплата од Вардар АД Градско за за 
концесија на земјоделско земјиште. Очекуваме и други инвестиции во општината како 
изградбата на биогасна  централа со која ќе се решат сите прблеми во однос на 
животната средина. 

Александар Јорданов- дали би се решил долгогодишниот проблем со свињарската 
фарма? 

Роберт Бешовски- да, би се решил.  
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Градско за 
2020 година - Ребаланс. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Градско за 2020 година - 
Ребаланс. 



 
 

 

4.Одлука за одредување на приоритетен проект за општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- ова е во врска со средства од МТВ, немавме искористено 300.000 

евра од кои дел сега користиме за изградба на канализација во населба Стопанство. 
Препорака од МТВ и Инвестициона банка е останатиот дел да се користи за 
водоснабдување, предходно имавме доставено проект сега бараат подобрување на тој 
проект. Наш предлог е да се направи нова техничка документација. Бидејќи имаме бунар 
кај с.Уланци кој го користат во Уланци и населба викана Палестина а знаеме дека имаше 
црнило од самите цевки,  целта е да се направи еден потисен цевковод од резервоарот 
до Улаци. За да се искористи тој бунар водата ќе оди до резервоарот, а после да се 
поврзе со цевките до Уланци и населбата Палестина. Имаме направено бунар и кај патот 
за Чичево. Градско има вода доволно и технолошката вода е подобрена и повторно се 
троши многу вода по дворните места, водата се користи не наменски. Со овој проект ќе се 
подобри водоснабдувањето во Градско. Ќе се распише и јавна набавка за изработка на 
техничка документација. 

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. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за општина Градско. 

 

5.Одлука за приоритетен проект и поддршка на проектна апликација. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- по барање на УНДП секоја општина има можност да аплицира за 

изработка на техничка документација со одредување на приоритетен проект. За ланската 
година имаше да се направи колектор за атмосферската вода од мотелот до Винаријата. 
И лани и оваа година има барање за реконструкција на мостот кај с.Уланци, општината 
бараше санација на мостот но прво треба да се направи проектна документација за 
санација. Побаравме и решевање на проблемот во врска со надвозникот кај с.Ногаевци, 
но не одбија со образложение дека станува збор за поврзување на локален со 
регионален пат и поради тоа решавањето на проблемот треба да се бара од државните 
институции. Тие го одбраа реконструкција на мостот кај с.Уланци и треба да направат 
проценка колку би чинел нов мост а колку реконструкција на стариот мост.  

Виолета Малчева- кажете јасно дека бараме поддршка за изработка на техничка 
документација, а не изградба на мост. 

Роберт Бешовски- да, за техничка документација е, не е за изградба на мостот. 
Иванче Иванов- УНДП што организација е, средствата ги даваат наменски, лани ни 

дале 20.000 евра. Има ли некоја организација да финансира по однос на готова техничка 
документација.  

Александар Јорданов- УНДП е програма за развој на ОН и си има свој начин на 
работа. 
 

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

-нема 

   

7.Разно. 

Драги Тричковски- би прашал дали има технички прием за ул.„Александар 

македонски“ во однос на атмосферската вода влегува во мојот објект, не е добро 

изведено. 

Роберт Бешовски- да видиме на лице место. 

Виолета Малчева- ако има технички прием значи некој гарантира за изградбата на 

улицата. 

Роберт Бешовски- на лице место ќе се види во што е проблемот. 

Иванче Иванов- до каде е со проширување на гробиштата и дали е можно на ниво на 

општина да има локален регистар за возила кои не се користат надвор од Градско туку 

само за земјоделски потреби (да не се регистрираат). 

 



 

 

Александар Јорданов- регистрирањето на возилата и техничкиот преглед се врши 

заедно. 

Виолета Малчева- така ја загрозуваш безбедноста на граѓаните. 

Драги Тричковски- тоа оди преку МВР не е преку општината. Или возилото е исправно 

или не е. 

 

 

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

  08-344/2 
27.08.2020                                                                      Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

       Александар Јорданов  
 


