
   
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната триесет и прва  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 25.09.2020 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 30-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог -Одлука за давање на согласност на Одлуките за реализирање на 

настава со физичко присуство во ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 

2020/2021 година. 

3. Разгледувања на барања и поднесоци. 

4. 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.   

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 31-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 30-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

30-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 30-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  30-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Одлука за давање на согласност на Одлуките за реализирање на настава со 

физичко присуство во ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 2020/2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорката на ООУ„Даме Груев“ Градско, Ленче 

Стојанова. Наставата во нашето училиште започнува на 1 октомври. Настава со физичко 
присуство ќе се одржува за учениците од 1-3 одделение, а за учениците од 4-9 одделение 
треба да добиеме одобрение. Од страна на родителите од 325, 320 се изјаснија за 
настава со физичко присуство. Следен чекор е да се достави барање со образложение до 
општина, односно основачот. Поднесовме барање со образложение во кое ги наведовме 
сите услови кои ги има училиштето. Основачот треба да поднесе барање до Комисијата 
за образование во Владата заедно со согласноста од Советот на општината. Учениците 
од 3 и 4 одделение ќе бидат поделени во две групи поради тоа што се повеќе деца и ќе се 
држи дупла настава. Во прва смена ќе одат децата од 1-5 одделение, а втора смена 
децата од 6-9 одделение. Наставата ќе се одвива од 7:00 до 20:00 часот, ние треба да си 
направиме распоред. 

Александар Јорданов- значи Вие сте спремни за одржување на настава. 
Ленче Стојанова- да, спремни сме, максимално ќе бидат ангажирани сите и 

наставниците и хигиеничарите кои ќе се грижат и за редот и хигиената во училиштето. Се 
е обезбедено и во подрачните училишта.  

Александар Јорданов- значи ако се добие согласност сите деца ќе почнат од 1 
октомври со настава со физичко присуство. 

 



 
 
Ленче Стојанова- да, но ние ќе ја следиме ситуацијата и секој месец ќе поднесуваме 

извештај за состојбата во училиштето. 
Виолета Малчева- објавија список, нашето училиште го нема, дали ние касниме, 

можеби тебало порано да се состаниме. 
Ленче Стојанова- ние ги запазивме роковите, испративме барање, нодостасува уште 

одлуката од совет, не знаевме дека треба и таа одлука. 
Снежана Финаева- ние од Комисијата ли зависиме дали ќе ни дадат согласност.  
Иванче Иванов- не гледам причина да не ни дадат согласност. 
Виолета Малчева- вклучите ги и педагогот и психологот нека помагаат. 
Ленче Стојанова- сите помагаат, спремни сме и за он-лајн настава, проблемот е во 

конфигурацијата на компјутерите.  
Иванче Иванов- сигурно нема да се користат старите компјутери. 
Ленче Стојанова- има 12 компјутери сега порацавме усте 10.  
Иванче Иванов- тоа е за наставниците, а за учениците. 
Димче Петров- како ќе се изведува, од училница. 
Ленце Стојанова- ни пратија и кориснички имиња за најава на сите ученици. 
Виолета Малчева- децата нема да можат да се уклучат ако имаат слаб компјутер. 

Требаше државата малку да се заложи да се набават компјутери.  
Александар Јорданов- проблем во моментов е и тоа што по продавниците нема 

компјутери доколку некој сака да купи. 
Гордана Христова- ако некој купил компјутер пред 3 години сигурно ќе биде со И3 

процесор. 
Иванче Иванов- практичните предмите не може да се предаваат со он-лајн настава. 
Димче Петров- и со дисциплината ќе има проблем не е исто детето да биде присутно 

на час и со он-лајн настава. 
Ленче Стојанова- од страна на наставниците на почетокот имаше страв, но многу е 

лесно, едноставна е платформата. Мислам дека кај децата ќе биде уште полесно да ја 
совладаат.  

Иванче Иванов- сепак физичкото присуство е подобро, го следиш секое дете како се 
однесува и како реагира. 

Александар Јорданов- битно е тоа дека нашето училиште е спремно за настава. 
Иванче Иванов- ако не ни одобрат треба да поднесиме жалба. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање на согласност на Одлуките за 
реализирање на настава со физичко присуство во ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 
2020/2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање на согласност на Одлуките за реализирање на настава со физичко 
присуство во ООУ „Даме Груев“ Градско за учебната 2020/2021 година. 
 

3.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Марија Димова од Градско за доделување на финансиски средства во 

висина од 12.000,00 денари за студирање, односно упис на факултет.  

Гордана Христова- од понеделник се уписите ова сигурно е за партиципација.  

Александар Јорданов- разговаравме со градоначалникот, може да и се пуштат 9.000 -

10.000 денари. 

Драги Тричковски- нека и се даде и на други сме давале. 

Виолета Малчева- сепак за во иднина нека се стави некој критериум за доделување 

на средства. 

Александар Јорданов- да, меѓутоа како ќе ставиме критериум  кога сите барање се 

различни. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Марија Димова од Градско да и се  

доделат средства во рамки на можностите. 

 

б) Барање од Анѓел Сековски од Градско за доделување на финансиски средства во 

висина од 30.000,00 денари за лекување.  

Александар Јорданов- има доставено извештаи од лекар, боледува од канцер, но 

никаде не е наведено за што и колку треба да се плати. 

 



 

 

Гордана Христова- да, намената на парите за што е, нели тие лица се ослободени од 

плаќање. 

Виолета Малчева- знам дека трошоците се големи. 

Александар Јорданов- јас мислам во рамките на можностите, колку средства има 

општината. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Анѓел Сековски од Градско да му 

се  доделат средства во рамки на можностите. 

 

4.Разно. 

Иванче Иванов- сакав во писмена форма, но еве сега ќе кажам, да и се помогне на 

Становитка од Долно Градско за девојчето да се види што е проблемот со електронската 

инвалидска количка, не била исправна.  

Виолета Малчева- нели има лице што и помага преку проектот ОКР. 

Александар Јорданов- ќе разговарам со Виолета Бошкова или ќе одам лично и ќе 

видам за што се работи. Имаме и комбе со платформа за таа намена може да се користи 

додека не се поправи количката. 

Иванче Иванов- и Снежа Филипова мора да излезе со  детето да го прошета. Сметам 

дека треба да им се организира на тие лица да се дружат како предходно во Булевар што 

им организираа. 

Виолета Малчева- има комбе нека ги носат некаде во природа, а не во Булевар. 

Иванче Иванов- Виолета Бошкова нека поднесе извештај што работи. 

Виолета Малчева- ние не сме надлежни за тоа па да ни поднесува извештаи. Тоа е 

невладина организација. 

Александар Јорданов- јас си земам за обврска и наредна седница ќе Ве информирам. 

Димче Петров- во врска со лицата со посебни потреби да се види и состојбата на 

Цветанка од Чичево, ако треба нека дојде социјален работник да видат во каква состојба 

е, жената нема ништо, да и се помогне. За тоа се тие службеници да ги упатат луѓето 

каде да се обратат за помош.  

Александар Јорданов- ќе проверам што може да се направи, да се види каде треба да 

се обратиме и која е процедурата за да им се помогне на тие лица.  

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и првата  седница во 13:00 часот.     
 
 
 

  08-403/2 
30.10.2020                                                                     Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

       Александар Јорданов  
 
 


