
   
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната триесетта  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 27.08.2020 година, со почеток во 12.00 часот 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 29-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог -Годишен план за вработување за 2021 година. 

3. Предлог -Годишна програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 
2020/2021 година. 

4. Предлог -Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 
работа на Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 

5. Предлог -Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2019 
година. 

6. Предлог -Одлука за давање  согласност на Кварталниот финансиски извештај за 
период од 01.01.2020 -30.06.2020 година -втор квартал на ЈКП „Клепа“ 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 30-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 29-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

29-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 29-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  29-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Годишен план за вработување за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде градоначалникот Роберт Бешовски кој истакна дека 

предлог-годишниот план за вработување за 2021 година е сличен на планот од 2018 и 

2019 година. Согласно систематизацијата има слободни места кои не се пополнети, но 

има ангажирано лица преку времени вработувања. Предвидени се три вработувања и 

тоа: соработник, комунален редар и хигиеничар. Елизабета и Златка напуштија ново е 

комунален редар. Ова е само план, а дали ќе се оствари ќе видиме. Исто така има и 

прдлог за превземање во ЈКП Клепа, беше и предходно планирано, но не се 

реализираше. Балансерот останува ист, тој ја одсликува етничката структура во 

општината. 

 



 

Виолета Малчева- во врска со превземањето на работници во ЈКП Клепа, за кои лица 

контретно се однесува? 

Роберт Бешовски- станува збор за 5 лица. 

Виолета Малчева- кои се тие 5 лица? 

Роберт Бешовски- тоа се работните места возач II, домаќин, работник за извршување 

помошни работи, чувар-портир и курир.  

Виолета Малчева- со ова превземање што се планира, како ќе функционира ЈКП 

Клепа, сметам дека уште првиот, вториот месец ќе падне 100% во загуба. Праќате во 

комуналното едни лица, а вработувате нови. Ако се вишок вработени тогаш зошто 

примате нови. 

Роберт Бешовски- дали ќе бидат префрлени во комуналното или на друго место ќе 

видиме. 

Виолета Малчева- зошто толку Ви се брза во врска со планот, сред лето се донесува 

или имате таква насока. Си играте со судбината на луѓето. 

Роберт Бешовски- годишниот план треба да се донесе до 1 септември, лани не ни 

беше даден датум и рокот за донесување на планот го испуштивме, сега го знаеме 

датумот. 

Александар Јорданов- Виолета, зошто  рече дека си играме со судбината на луѓето, 

па ЈКП не е приватен сектор. 

Виолета Малчева- поради тоа што со превземање на толку лица  ЈКП ќе биде во 

загуба.      

Драги Тричковски- во врска со превземањето, освен лицата кои работат со камионот 

за собирање смет останатите 2 лица што работни места имаат во општината. 

Роберт Бешовски- чувар-портир и курир. 

Александар Јорданов- ова е план исто е и од лани и од оломнани. Ние мора да имаме 

план, а дали ќе се реализира ќе видиме. 

Драги Тричковски- да не испадне овие ги праќаме, а други носиме на нивно место. 

Александар Јорданов- во планот нема планирано вработување за чувар-портир и 

курир, има за советник, комунален редар и хигиеничар. 

Драги Тричковски- јас мислев дека е комунален инспектор, нели е исто. 

Роберт Бешовски- гледам дека има некоректни коментари, но овие работни места кој 

ги направи. Знаеме дека општината спроведе набавка за камионот и канти за смет во 

висина од 100.000 евра. Се вработија лица за работа со камионот. Кога ќе се исплати 

камионот ќе се префрли на ЈКП Клепа, со тоа и лицата ќе одат со него таков е планот од 

почетокот. Превработеноста е проблем за самата институција, не се вработувале стручни 

кадри туку со Закон за работни односи. Мислам дека за 2 години сум направил многу, не 

треба само да напаѓате. 

Драги Тричковски- ние не напаѓаме, јас само прашав дали е исто комунален инспектор 

и комунален редар. 

Виолета Малчева- сигурно имаме право да кажиме нешто. 

Гордана Христова- во врска со ЈКП, во моментот кога ќе се прфрли камионот на ЈКП 

нема да му дозволат ако нема шофер, по систематизација тоа ќе му бараат. Не може да 

имаш возило, а да немаш шофер.  

 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Годишниот план за вработување за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Годишниот план за вработување за 2021 година. 
 

3.Годишна програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 2020/2021 
година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Програмата беше образложена од страна на директорката на ООУ „Даме Груев“ 

Градско, Ленче Стојанова. Годишната програма за работа на училиштето е изработена 
според правилник даден од страна на МОН. Од ланската година за прв пата имаме и 
ученички парламент. Во училиштето има вкупно вработени се 49 лица и вкупно 330 
ученици.  Како и секоја година така и оваа планирано е  набавка на  нагледни средства  и  



 
 
опремување на кабинети по наставни предмети. Наставната година ќе започне на 1 
октомври, а ќе заврши на 10 јуни. Училиштето работи во 2 смени, но со новонастанатата 
ситуација можно е да има 3 смени, тоа дополнително ќе се види. 

Гордана Христова- колку првачиња има оваа година? 
Ленче Стојанова- 32 деца се завишани во прво одделение. 
Иванче Иванов- каков е етничкиот состав на децата во прво одделение? 
Ленче Стојанова- има прикажано во табелата ако треба ќе се вратам назад и ќе Ви 

кажам. 
Иванче Иванов- сакав да видам само за прво одделение, но во ред е. 
Ленче Стојанова- да Ве информирам дека за прв пат оваа година ни дозволија да 

доаѓа стручно лице кое ќе работи со деца со посебни потреби како и со деца кои имаат 
потешкотии со учењето. 

Виолета Малчева- секој ден ли ќе доаѓа и што има завршено тоа лице. 
Ленче Стојанова- ќе доаѓа во зависност од потребите, мислам дека е дипломиран 

дефектолог. Сакам да Ве информирам дека во февруари месец регистриран е спортски 
клуб. Екскурзиите не ги реализиравме со оглед на состојбата, планирани се и оваа 
годинано дали ќе се реализираат ќевидиме.  

Александар Јорданов- ќе влијае ли ситуацијата на оваа програма? 
Ленче Стојанова- сигурно ќе влијае. 
Иванче Иванов- каков е ставот на МОН во однос на активностите на младите, 

дружање, собирање, излегување по кафичи, одмори, а од друга страна на училиште не 
може физичко присуство. 

Ленче Стојанова- тоа што младите излегуваат и се дружан не е во домен на МОН, тоа 
е во домен на родителите. Одлучено е физичко присуство на учениците од 1 до 3 
одделение, останатото е индивидуално и зависи до условите на секое училиште. Треба 
да се добие согласност од МОН и од Комисијата за заразни болести. Направивме анкета 
и повеќето од родителите се за физичко присуство на учениците.  

Гордана Христова- колку брои најголемиот клас? 
Ленче Стојанова- над 20 ученици. 
Александар Јорданов- нели може да се поделат. 
Ленче Стојанова- има можност, часовите ќе бидат скратени. 
Виолета Малчева- додека се одвиваше он-лајн наставата се соочувавте ли со 

проблеми, лица да бараат помош. Во некое семејство има по 3 деца сигурно немаат 3 
компјутери, а не можат сите да работат во исто време.  

Ленче Стојанова- искрено никој не побара помош, само се оправдуваа. 
Гордана Христова- нели има компјутери во училиштето? 
Ленче Стојанова- има но не се функционални, стари се повеќе од 10 години и не 

функционираат. 
Драги Тричковски- каква е состојбата со ромите? 
Ленче Стојанова- има некои се вклучуваат, на ромите им праќавме материјали, им  

принтавме тестови, наставни ливчиња. Има деца што се трудат описменети се, но има и 
деца кои се уште не знаат да читат.  

Иванче Иванов- како би се решил тој проблем? 
Ленче Стојанова- до МОН доставивме барање за образовен наставен медијатор, 

човек кој ќе доаѓа тука и ќе работи и со децата и со родителите. 
Виолета Малчева- се знае ли со што струка ќе биде тоа лице. 
Ленче Стојанова- тоа е преку МОН нивна одлука е, ние не знаеме. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Годишната програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, 
Градско за учебната 2020/2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Годишната програма за работа на ООУ,,Даме Груев,, Градско за учебната 2020/2021 
година. 

  
 4.Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за работа на 
Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- ова е извештај од нив за тоа што е сработено во текот на годината. 

Сите 9 општини имаат добиено некој проект, ние сме добиле 2 проекти, откупниот центар 
и улица во с.Подлес и предходно се направи патот за Кула.  

 
 



 
 
Димче Петров- има ли некој проект што не е реализиран. 
Роберт Бешовски- нема. 
Димче Петров- и ПВЦ прозорите во општината ли се преку ВПР. 
Роберт Бешовски- не, тоа е во врска со планот за енергетска ефикасност. ВПР бараат 

проекти кои се од регионално значење. Во иднина ќе побарам да се асфалтира патот до 
Манастирот во Чичево, но сега со оглед на ситуацијата средствата се скратени. 

Драги Тричковски- може не е во врска со оваа точка но што стана со регионалната 
депонија, до каде е работата.  

Роберт Бешовски- уште Општина Росоман немаат донесено одлука. На последниот 
состанок одлучено е да се превземат активности и да се разговара со нив. Може да се 
направи промена на локацијата.  

Драги Тричковски- во секој случај ние немаме зијан од ВПР, може само да ни 
помогнат. 

Роберт Бешовски- да, секоја општина си поднесува проекти, само треба да имаат 
регионално значење. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност за усвојување на 
Годишен извештај за работа на Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2019 
година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 
работа на Центарот  за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 
 
 5.Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Бидејќи оваа точка е поврзана со предходната никој не се јави за дискусија, 

Претседателот на Совет ја затвори расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за 
давање согласност за усвојување на Годишен извештај за спроведување на Програмата 
за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 
спроведување на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2019 година. 
 

6.Одлука за давање  согласност на Кварталниот финансиски извештај за период 
од 01.01.2020 -30.06.2020 година -втор квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорот на ЈКП „Клепа“ Градско, Златко Арсов. 

Ова е за период од 6 месеци. До шести месец приходите ни се 3.755.000,00 денари.  
Виолета Малчева- има ли намалување на наплатата сега во период на пандемија? 
Златко Арсов- исто е, нема намалување на наплатата. 
Иванче Иванов- за првиот квартал мислам дека отпишувавме дол. 
Златко Арсов- не беше за ЈКП Клепа тоа беше за ЈКП Комуналец. 
Иванче Иванов- 15.000,00 денари плаќате ли за данок на добивка. 
Златко Арсов- да тоа се плаќа. 
Иванче Иванов- може ли да се избегне тоа некако. 
Гордана Христова- данок на добивка, ако покажиш дека си во добивка ќе плаќаш 

данок на тие пари, ако нема добивка нема да плаќаш данок. На една од минатите 
седници рекоа дека може да се префактурира за струјата. 

Златко Арсов- нама да може. 
Гордана Христова- ЕВН прави фактура до ЈКП Комуналец, а ЈКП Комуналец ја 

префактурира на ЈКП Клепа. 
Александар Јорданов- нареден пат нека дојде повторно сметководителот и нека 

објасне како треба. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање  согласност на Кварталниот 
финансиски извештај за период од 01.01.2020 -30.06.2020 година -втор квартал на ЈКП 
„Клепа“ Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање  согласност на Кварталниот финансиски извештај за период од 
01.01.2020 -30.06.2020 година -втор квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 
 



 

 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

-Барање од ЈКП Клепа за назначување на овластено лице, потписник за ЈКП 

Комуналец Градско. 

Александар Јорданов- треба да се виде дали е законски. 

Виолета Малчева- тоа не е во наша ингеренција. 

Роберт Бешовски- да се остави за наредна седница, да се виде точно барањето и 

дали сето тоа е согласно закон, да се види правно. 

Гордана Христова- да се види и дали ќе биде еднократно, големи се ингеренциите. 

   

8.Разно. 

Драги Тричковски- ги видов силажите на Вардар Градско, не знам што има царевка 

или нешто друго. 

Златко Арсов- тоа се силажите за био гас. 

Драги Тричковски- рекоа дека ќе бидат во затворени простории, а сега е покриено со 

церада испадна да биде надвор на отворено. Рекоа дека со камиони ќе се носе од друго 

место а не тука да се спалува. 

Иванче Иванов- прв стадиум е со церада да се спале, после се носе во куполите. 

Златко Арсов- ова е обична храна, складирана е, спалувањето е после. 

Драги Тричковски- газдите постојано се менуваат, ние остануваме тука, ние ќе ја 

дишиме смрдеата. 

Роберт Бешовски- биогасната централа се уште не е направена, а они производството 

мора да го собираат. И Агриа треба да го прават истото.  

Драги Тричковски- за Агриа ме радува, ќе го собираат ѓубрето.    

 

 

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

08-371/2 
25.09.2020                                                                      Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

    Александар Јорданов  
 


