
   
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од  33-та седница на Советот на Општина Градско 
одржана на ден 13.11.2020 година, со почеток во 12.00 часот 

во  просториите на ООУ„Даме Груев“-Градско, Општина Градско на следниот 
 
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 32-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Измени и дополнувања  на  Буџетот  на  Општина Градско за 2020 година - втор 

ребаланс. 

3. Предлог- Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 

Општина Градско за 2021  година. 

4. Предлог- Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина 

Градско за 2021 година. 

5. Разгледувања на барања и поднесоци. 

6. Разно.   

 
 

Со Седницата претседаваше најстариот член на Советот на Општина Градско, Драги 
Тричковски. 

Од 9 советници, на седницата присутни беа  сите 9 советници: Александар Јорданов (седницата 
ја следеше онлајн), 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, претседавачот 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 33-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 32-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 32-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 32-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои Записникот од  

32-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Измени и дополнувања  на  Буџетот  на  Општина Градско за 2020 година - втор ребаланс. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. И даде збор на Василка 

Јанева за да ги образложи Измените и дополнувањата  на  Буџетот  на  Општина Градско за 2020 

година - втор ребаланс. 

Василка Јанева - ова е втор ребаланс за оваа година. Во приходниот дел нема измени. Измени 

има само во расходниот дел и кај дотациите, има измени од една во друга ставка. Краен рок е 15 

ноември. Во колоната буџет всушност е првиот ребаланс, а во колоната ребаланс е вториот 

ребаланс.  

Роберт Бешовски- има мала измена во ставките, дел од тоа што не е реализирано ставено е во 

изградба на улици. Нема посебни промени. Треба да ни исплатат 14.000.000,00 денари за патот 

Градско-Чичево и за улицата во Кочилари околу 400-500.000,00 денари. Со остатокот ќе се плати за 

изградба на улица-крак „Александар Македонски“. 

 



 

Виолета Малчева- во програма Основно образование 42- стоки и услуги има големи суми 

1.000.000,00 денари , за што е тоа. 

Василка Јанева- тоа се средства за проектот Еразмус+. 

Виолета Малчева- што е спроведено до сега со тој проект? 

Василка Јанева- неколку наставници беа во Турција, тие средства ги имаат на сметка што 

понатаму незнам. 

Виолета Малчева- купување на возило, дали се однесува на камионот за собирање смет. 

Роберт Бешовски- да. 

Виолета Малчева- јавна чистота 2.000.000,00 денари на што се однесува. 

Василка Јанева- тоа се средства кои се наменети за проектот Општинско корисна работа. 

Роберт Бешовски- сакам да дадам коментар каква е финансиската состојба на Општина Градско. 

Најголем процент од средствата се искористени за плаќање на долговите. Последниот трансфер е 

од продажбата на Мотелот. Исплатени се сите долгови и сега имаме вишок од 1.200.000,00 денари. 

Општината повеќе не е должна. Платени се утужените долгови. Ќе имаме и прилив на средства од 

уплатата за концесијата на земјоделско земјиште. За 2020 година сооглед на ситуацијата поради 

короната имаше помала  уплата. 

Драги Тричковски- се пролонгира плаќањето. 

Иванче Иванов- проектот за изградба на бензинска пумпа кај Виничани ќе се реализира ли во 

скоро време. 

Роберт Бешовски- бевме на терен, има спорна парцела поради која и платија казна за 

ненавремено почнување на изградбата. Нивната намера е да почнат да градат но со коронава ќе се 

пролонгира. Пред патарината е после мостот од десна страна.  

Виолета Малчева- правни услуги 150.000,00 денари, реагирав и предходно, има ли правник во 

Општина Градско. 

Роберт Бешовски- имавме товар како општина исплативме стари долгови кон адвокати во 

висина од 1.500.000,00 денари. Имавме потреба од адвокатски услуги, тоа е наше право. Скоро сите 

општини имаат склучено договор на месечна основа. Ние склучуваме договор кога имаме потреба.  

Откако заврши дискусијата, Претседавачот на Советот,  ги стави на усвојување Измените и 
дополнувањата  на  Буџетот  на  Општина Градско за 2020 година - втор ребаланс. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН, Советот на Општина 
Градско ги усвои Измените и дополнувањата  на  Буџетот  на  Општина Градско за 2020 година - 
втор ребаланс. 

 

3.Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина 

Градско за 2021  година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- овие две точки Програмата и Оперативниот план ги ставивме на дневен 

редпоради времето бидејќи влеговме во месе Ноември и може да има врнежи од снег. Исти се од 
лани. За прв пат ќе има правилник во врска со донацијата, тракторот што го добивме од Јапонската 
амбасада. Тракторот со приклучните елементи што ги има, има можност да чисте снег.Се склучува 
договор помеѓу општината и ЈКП за извршување на работи од час. Ако има работа од поголем обем 
тогаш ќе видиме ќе ангажираме некоја фирма. Треба само да се донесе првилник.  

Виолета Малчева- треба надзорниот одбор да даде согласност. 
Роберт Бешовски- ЈКП има и друг трактор така што и двата може да се стават во употреба. 
Драги Тричковски- за тракторот водат ли дневник, колку работни часови, колку гориво, за 

амортизација и слично, треба да се води евиденција.  
Роберт Бешовски- мора да водат работни часови заради менување на уље и слично. 
Виолета Малчева- значи имаат капацитет да ги покриваат локалните патишта. 
Роберт Бешовски- да, но ако има потреба ќе се адгажира и друга фирма. 
 Откако заврши дискусијата, Претседавачот на Советот,  ја стави на усвојување Програмата за 

зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Градско за 2021  
година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои Програмата за 
зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на Општина Градско за 2021  
година. 
 



 

4.Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 

2021 година. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- исто е, но ни бараат од Дирекцијата за заштита и спасување да ги ажурираме 

Оперативниот план за заштита и спасување од снежни намети, лавини и луњи и Програмата за 
зимско одржување на патните правци. 

Бидејќи никој не се јави за  дискусијата, Претседавачот на Советот,  го стави на усвојување 
Оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 2021 
година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Оперативниот 
план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на Општина Градско за 2021 година. 
 

5.Разгледувања на барања и поднесоци. 

         -Нема барања. 

 

      6.Разно 

Драги Тричковски- што се планира околу денот на општината, ќе има ли нешто бидејќи лани 
имавме проблем после тоа донесовме одлуки за награди. Со време да видиме ќе се организира ли 
нешто, да се види во врска со наградите. 

Роберт Бешовски- има комисија, може уште утре да се состанат и да се разгледа во таа насока. 
Гордана Христова- да се поднесат барања и на база на нивни предлози да се разгледа. 
Драги Тричковски- да се види за што се планира да се дадат награди, за ученик, средношколец, 

студент, земјоделец и сл. 
Иванче Иванов- да се изготви правилник и да има критериуми по кои ќе се наградува. 
Гордана Христова- секоја година има различни категории. 
Иванче Иванов- сакам да прашав дали во Ногаевци имаме нешто сработено бидејќи во 

останатите населени места се има направено по нешто. 
Роберт Бешовски- имавме аплицирано во Бирото за регионален развој за изградба на улица, не 

ни беше одобрено. Сега сме во тек на изработка на проектна документација за една улица. Мојата 
немера е со сопствени средства да направиме една улица. Го направивме пристапниот пат кон 
Брегалница. Исто така имаме намера да направиме една бушотина за подобрување на 
водоснабдувањето во Ногаевци. 

Драги Тричковски- дали е ставено во програмата асфалтирањето на патот до Манастирот во 
Чичево? 

Роберт Бешовски- аплициравме во ВПР но поради ситуацијата со короната се направи промена, 
останува повторно да аплицираме наредната година. Повторно ќе аплицираме со тој проект. 

Димче Петров- ме интересира околу работата на комисијата за доделување на градежно 
земјиште поточно околу дооформување на парцелите. 

Роберт Бешовски- комисијата си работи во однос на легализација на бесправно изградените 
објекти, а околу дооформување на парцелите треба секој да си направи урбанистички проект АУП. 

Сакам да Ве информирам и околу ситуацијата со короната во нашата општина. Бројот на 
позитивни се зголеми на 17 лица. Перо е оздравен и пуштен од болница. Овие денови немаме нови 
заболени, но некои пациенти не се со матичен во Градско туку се на друго место и потешко ни 
стасуваат информации за тие лица. Во амбулантата стасуваат информации за пациенти кои се со 
матичен во Градско. Межутоа најголем проблем е што имаме контакти со лица од надвор. Во други 
општини има и лица кои не се јавуваат на лекар се лечат дома на своја рака.  

Виолета Малчева- може да е од причина сто чекаат по неколку дена за тест. Немаат сите пари 
за да одат на приватно да направат тест.  

Роберт Бешовски- сепак да апелираме да нема групирања и да се носат заштитни маски. Се 
надевам дека до пролет се ќе помине.  
 

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

Градско ја затвори 33-та седница во 13.00 часот. 
 
         08-455/2 

  30.11.2020                                                          Совет на Општина Градско  
                                                                                                                        Претседавач                        

      
                                    Драги Тричковски 


