
 
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од  32-та седница на Советот на Општина Градско 
одржана на ден 30.10.2020 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 31-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог - Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за периодот од 
01.01.2020 до 30.09.2020 - трет квартал. 

3. Предлог – План на програми за развој (Образец В1) 
4. Предлог – Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година – 

трет квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 
5. Предлог – Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година – 

трет квартал на ЈКП„Комуналец“ Градско. 
 6.   Разгледувања на барања и поднесоци. 

 7.   Разно.   

 
 

Со Седницата претседаваше Претседателот на Совет на Општина Градско, Александар 
Јорданов. 

Од 9 Советници, на седницата присутни беа  сите 9 советници: Александар Јорданов, Ацо 
Малчев, Снежана Финаева, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги Тричковски, Иванче Иванов, 
Гордана Христова и Мендерес Тутиќ. 

На седницата присуствуваше  градоначалникот  на Општина Градско, Роберт Бешовски. 
 
По констатацијата дека постои кворум за работа, претседателот на Советот ја отвори 

седницата и го прочита предложениот дневен ред.  
Дневниот ред беше ставен на гласање и со 9 гласа беше едногласно усвоен.  

 
Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од дневниот 

ред за 32-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 31-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Совет на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 31-та 

Седница на Совет на Општина Градско. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  го 

стави на усвојување Записникот од 31-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Записникот 

од  31-та  седница на Совет на Општина Градско. 
 
2. Предлог - Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за 
периодот од 01.01.2020 до 30.09.2020 - трет квартал. 
 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. И даде збор на 

Василка Јанева за да го образложи извештајот. 

Василка Јанева - многу Ви е прегледно прикажано, со подставки. Во расходниот дел нема 

отстапки и сè се одвива во рамките на реализираното. Во приходниот дел ја има прикажана 

реализацијата. Извештајот е пратен за Скопје во законскиот рок, сé друго во него е аналитика. Сé е 

подредено во програми и конта и сé е во рамките на Буџетот т.е. ребалансот. 

Виолета Малчева- приходен дел 3 милиона за договорни казни, на што се однесува? 

Василка Јанева- Една фирма за изградба на бензиска бумпа во кај село Виничани која треба 

да се гради, ги уплатила средствата на Министерство за транспорт и врски, еден вид на казна 

бидејќи не е изградена во рокот. 



Роберт Бешовски –Да објаснам јас подетално. Бензиската пумпа поточно фирмата купува од 

државата земјиште, но со земјиштето им се јави некој проблем. Се реши проблемот, но во 

меѓувреме помина периодот за градење и заради тоа мораа да платат пенали. Од тие средства 80% 

одат во општината, а останатите 20 % во републичкиот Буџет. До 15 ноември ќе имаме уште една 

седница на која ќе го разгледуваме Ребалансот и ќе може средствата да ги намениме. 

Гордана Христова- 741112 нема никаква реализација? 

Василка Јанева- Тоа се планирани средства од БРР од АФПЗРР и сл., но сеуште не се 

трансферирани. 

Иванче Иванов – Ако е трет квартал да не не се книжени? 

Василка Јанева- сè е книжено. 

Роберт Бешовски- денес имаме уплата од 4.170.000 денари за продажба на мотелот. Со тие 

пари ќе се одблокираме и ќе остане околу 1 милион. До денот на Ребалансот ќе ги усогласиме. 

Виолета Малчева- слаба реализација во капиталните инвестиции? 

Роберт Бешовски- Капитални инвестиции има најмногу во последниве три години. Има многу 

проекти кои се исплаќаат преку нашиот Буџет, но поголемиот дел не се. Направивме канализација 

во нас.Стопанство, трансферот на средствата не одеше преку нашиот Буџет, Откупниот центар 

беше преку ЦРВПР околу 6 милиони. Денес ја завршивме улицата во Кочилари со средства од БРР, 

наредната недела ќе почне да се гради илицата Александар Македонски. Токму оваа улица ќе биде 

трансферирана преку нашиот Буџет.Улицата во Подлес е повторно од ЦРВПР, такви се повиците 

што ние само добиваме готови проекти. При крај е проектот со УНДП во висина од 20.000  долари. 

Тоа е проект за реконструкција на магистралната улица од Винарија Стоби до мотелот Стоби со 

атмосферска канализација, пешачки патеки, велосипедски патеки и осветлување. Сега чекаме да ни 

ја предадат проекнтана документација. Ми се јави пратеникот Игор Здравковски, поднел барање до 

Собрание за реконструкција на мостот на река Вардар кај село Уланци. Ние немаме техничка 

документација. 1 милион денари се многу малку за реконструкција на истиот. 

 

Откако заврши дискусијата, Претседателот на Советот,  го стави на усвојување Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за трет квартал 2020 година. 
 
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 трет квартал 
2020 година. 
 
3. Предлог – План на програми за развој (Образец В1) 
 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Градоначалникот на општина Градско, Роберт Бешовски. 

Тој објасни дека образецот е од технички карактер и се работи за средства од ЈПДП. Секоја година 
он нив добиваме 1.800.000 денари за реконструкција на улици и патишта. Ова е тригодишен 
образец што го праќаме до ЈПДП. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  
ги стави на усвојување точката План на програми за развој. 
 

Од присутните 9 советници, со 6 гласа ЗА, 1 воздржан и 2 ПРОТИВ, Советот на Општина 
Градско даде позитивно мислење и го усвои План за прграма за развој (Образец В1). 
 
4.Предлог – Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година – 
трет квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 4. Го повика Златко Арсов-Директор на 

ЈКП„Клепа“ да даде образложение. 
Нема нешто поразлично и позначајно од минатиот квартал. До сега фукционираме добро. За 

понатаму ќе видиме. Ќе пробаме да ја префактурираме струјата за да го избегнеме трошокот. 
Гордана Христова- Колку е трошокот за 3 месеци? 
Златок Арсов- од 130.000 до 150.000 денари, со користење на пумпите од Горно Чичево. Ако 

се пушти пумпата кај Агриа, најчесто летно време тогаш фактурата стигнува и до 200.000 денари. 
Виолета Малчева- излегуваш ли финансиски на крај на месец? 
Златко Арсов- За сега е добро. 
Димче Петров- што направи со Еуростандард банка? 



Златко Арсов- ми се јавија дека од вчера оди во стечај. 
Гордана Христова- колку пари имаше на сметката? 
Златко Арсов- 357.000 денари. 
Гордана Христова- должниците кои се на список ќе добијат само одреден процент. 
Златко Арсов- со сметководителката пред некој ден успеавме да извадиме изводи. Успеавме 

да извадиме за 12 дена. Правам напори, па ќе видиме што ќе се случува понатаму. 
Александар Јорданов- со која банка ќе продолжите? 
Златко Арсов- чекам да видам поштата што ќе направи. Поднесовме до Владата барање за 

некои субвенции на јавните претпријатија, па ќе видиме. 
Гордана Христова- а со наплатата како Ви оди? 
Златко Арсов- добра е наплатата. Но, мора да почнам да давам на извршител физички лица, 

заради големи долгови. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

ја стави на гласање точката 4  Предлог – Квартален финансиски извештај за период од 
01.01.2020 – 30.09.2020 година – трет квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА , Советот на Општина Градско даде позитивно 
мислење и ја усвои точката Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 
30.09.2020 година – трет квартал на ЈКП„Клепа“ Градско. 
 
 
5.Предлог – Квартален финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година – 
трет квартал на ЈКП„Комуналец“ Градско. 
 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 5. Го предложи Златко Арсов  да даде 

објаснување. 
Ништо нема поразлично од минатиот квартал, освен што го вратив ДДВ-то на струјата. Во 

моментот сметката е позитивна, и од УЈП секој месец стигнува пресметка за плата. 
Гордана Христова-Колку вработени има во „Комуналец“? 
Златко Арсов-Моментално се двајца Гоце и Аце, Тоше отиде во пензија. 
Гордана Христова-Трошоците за плати во комуналните претпријаатија не застаруваат. 
Златко Арсов-Не застарува во фондот во пензиско и здраствено но другото засатрува. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување точка 5. 
Со 5 гласа ЗА,3 воздржани и 1 против Советот на општина Градско го усвои – Квартален 

финансиски извештај за период од 01.01.2020 – 30.09.2020 година – трет квартал на 
ЈКП„Комуналец“ Градско. 
            

 

            6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

                 Нема барања. 

 

 7.Разно 

    Димче Петров-Сакам градоначалникот да даде информации околу состојбата за Ковид 19 

во Градско. 

     Роберт Бешовски-Состојбата се менува секојдневно. Пред две недели немаше ниту еден 

заболен, сега едно лице е оздравено и уште 6 лица се заболени. Едно лице имаше два различни 

теста, докторката ни дава редовно информации. Во моментов имаме 5 лица заболени, едно лице во 

Виничани, три лица во Градско и едно во старо Градско.Секојдневно се појавуваат нови случаи. Во 

училиштето има заразен наставник па затоа епидемиолозите од Велес препорача учениците од 

шесто и девето одделение да бидат во изолација.Ние како кризен штаб сме заинтересирани да 

дознаеме од каде се кластерите.Многу е важно да не се гледа политички на ситуацијата. 

                Виолета Малчева-Што се случува со децата на Манева? 

                 Роберт Бешовски-Ги учи друг наставник. Училиштето има човек-спона меѓу директорот и 

ЦЈЗ-Велес, така што лесно протекуваат информациите. Во градинката прашувавме, нема потреба 

децата да одат во изолација соогласно алгоритамот.Не одат деца во изолација ако во нивната група 

нема дете заболено. Нашиот вработен Перо Кузмановски отиде на одмор, но само ја носеше 

храната незнаеме од каде е заболен бидејќи секојден оди во Велес оди во Кавадарци оди во 

кладилница итн. Оние фамилии кои што се во изолации ние им носиме храна.  

 Александар Јорданов-Ми поставија прашање до каде е постапката за гробиштата. 



 Роберт Бешовски-Направивме геодетски премер-елаборат, процесот е на средина. Таму 

постои канал што ги одвојува парцелите па неможе да се спои цела парцела.На лице место тоа не 

се гледа, но катастерски постои. Според мене за брзо време ќе се реши проблемот. 

 Александар Јорданов-Каде да се обратиме за да се зголеми безбедноста на регионалниот 

пат ? 

 Роберт Бешовски-Тоа е постар проблем. ЈПДП треба да изработи собраќаен проект, од 

Винарија Стоби до Мотелот. Според мене потребни се три легнати полицајци. Се надевам дека 

ЈПДП ќе ни излезат во сусрет. Исто така ќе барам и старата клучка да се осветли. 

 Драги Тричковски-Најдобро е да се стават семафори. 

 Гордана Христова-Да се постават сообраќајни знаци и да се регулира сообраќајот со 

полиција. 

 Александар Јорданов-Знакот не е сигурност дека ќе има безбедност. 

 Драги Тричковски-Тешките камиони да се пренасочат на автопатот не треба да поминуваат 

низ населено место. 

 Роберт Бешовски-Ние навистина имаме потреба од собраќајно решение, досегашното не е 

добро изработено.  

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред, Претседателот на Советот на Општина 

Градско ја затвори 32-та седница во 13.30 часот. 
 
 

 
         08-419/2 
        13.11.2020                                                                           Претседател 
                                                                            на Совет на Општина Градско 

                            Александар Јорданов 


