
   
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната триесет и четвртата  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 30.11.2020 година, со почеток во 12.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Програма за уредување на градежно земјиште за подрачјето на Општина 

Градско за 2021 година. 

3. Предлог- Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина 

Градско за 2021 година. 

4. Предлог- Програма за одржување на јавната чистота во Општина Градско за 2021 

година. 

5. Предлог- Програма за активностите на Општина Градско во областа на 

образованието, културата и спортот во 2021 година. 

6. Предлог- Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-

ти  Декември. 

7. Барање за разрешување на членовите на Управен и Надзорен одбор на на 

ЈКП„Клепа“-Градско. 

8. Предлог- Годишна Програма за работа на ЈКП„Клепа“-Градско за 2021 година. 

9. Предлог- Одлука за дополнување на Ценовникот за услуги на ЈКП„Клепа“-Градско 

на правните и физички лица. 

10. Разгледувања на барања и поднесоци. 

11. 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 34-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 33-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

33-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 33-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  33-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Програма за уредување на градежно земјиште за подрачјето на Општина Градско 

за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 



Роберт Бешовски- програмата е иста, податоците се исти, се однесува само за 2021 
година. Доколку има некој нешто да праша тука е Ацо Атанасов може да Ви појасни. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Програмата за уредување на градежно земјиште за подрачјето на 
Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за уредување на градежно земјиште за подрачјето на Општина Градско за 
2021 година. 
 

3.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Градско за 

2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оваа програма ја носиме за прв пат откако постои општината. 

Имавме обврска да се донесе до 1 Мај, но поради ситуацијата со коронавирусот рокот 
беше продолжен. Со ова се префрла надлежноста на општината да располага со 
градежното земјиште кое е во сопственост на државата, односно со корисничкото право и 
и продажбата на истото. Имавме обврска да обучиме 2 службеници, тоа го направивме. 
За да се изготви програмата мораше да се најде барем една парцела која е и составен 
дел од програмата. Ние како потенцијална за продажба ја одбравме парцелата на крајот 
на Градско над фолиите на Марјан Иванов која подоцна ќе се испарцелизира и ќе биде 
зона за домување. Општина Градско треба да добие лиценца до крајот на годината, но се 
зависи од Министерството за транспорт и врски. Програмата е одобрене од нивна страна, 
треба да се усвои и од страна на советот и потоа ќе ни ја дадат и лиценцата. Со 
добивањето на лиценцата општината ќе може да врши продажба на градежното 
земјиште, граѓаните ќе можат да си го откупат дворното место. Мораме ова да го 
спроведиме тоа е законска обврска.  

Виолета Малчева- почетна утврдена цена по м2 е 10 евра, врз основа на што се 
утврдува цената. 

Роберт Бешовски- земена е некоја средна цена. 
Виолета Малчева- Ќе се подели ли на повеќе парцели. 
Роберт Бешовски- да, ќе се испарцелизира. 
Гордана Христова- има ли врска со предходната програма со цените. Во таа програма 

стои 8,51 евро за 1м2, има ли врска со оваа програма. 
Роберт Бешовски- програмите се различни, тоа цена е за надоместок за уредување на 

градежно земјиште, односно комуналиите, а не е за откуп на земјиштето. 
Иванче Иванов- парцелата е на ќошот, бидејќи не е пробиено улицата ќе биде 

проблем. Како се планира поделбата на на парцелите, ќе се ограничуваат ли парцелите.  
Роберт Бешовски- зоната е А1 за домување, ќе се направи парцелизација. 
Иванче Иванов- ќе се ограничат ли парцелите. 
Драги Тричковски- нормално, 500м2 е доволно за куќа. 
Иванче Иванов- можат ли да си го откупат земјиштето кога ќе се добие лиценцата, 

државното земјиште ќе оди со лицитација. На оваа парцела може да има најмалку 12 до 
14 плаца. Кога ќе се колчи да се каже каде е улицата. 

Драги Тричковски- прво ќе се прави улицата, не може така да се колчи. 
Ацо Атанасов- програмата е заради добивање на лиценцата останатото ќе биде после 

со проектант ќе се види и улицата и колку плаца ќе има.Со добивање на лиценцата се ќе 
се води кај нас, сите што имаат поднесено барање на откуп на земјиште ќе ги препратат 
кај нас. Тие што немаат ќе достават барање кај нас.  

Роберт Бешовски- се што е утврдено со УПС или ЛУПД тоа земјиште е предмет на 
продавање . Тоа е дополнителен приход за општината.  

Гордана Христова- кои се двајцата службеници кои имаат положено. 
Роберт Бешовски- Ацо Атанасов и Пецо Кузманов положија сега, а Ацо Здравевски 

има положено од порано.  
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа во областа на располагањето 
со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на 
Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Градско за 
2021 година. 

 



  
 

4.Програма за одржување на јавната чистота во Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- исто и оваа програма е иста нема измени.  
Драги Трчковски- ажурни се жените што чистат, си ја вршат добро работата. 
Роберт Бешовски- да тоа е воред, имаме проблем во Виничани, вработениот не си ја 

врши работата како што треба но и тоа ќе се реши. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за одржување на јавната чистота во 
Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Градско за 2021 година. 
 

5.Програма за активностите на Општина Градско во областа на образованието, 

културата и спортот во 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Мери Седмакова Димовска- и оваа програма се носи секоја година, иста е од лани, 

доколку некој смета дека трба да се дополни или измени може да давате предлози. 
Димче Петров- во врска со ФК Локомотива, имаме ли амбиции за влегување во втор 

лига. 
Роберт Бешовски- да, зошто да не, најдовме дополнителни спонзори, има нови 

фудбалери, ако влезат во втора лига ќе треба и дополнителни средства. Се зависи од 
фудбалерите, но доколку најдиме спонзори ќе се запишиме во историјата дека сме 
играле во втора лига. За во втора лига потребни се средства од 30-50.000 евра (за плати 
за фудбалерите, за тренерите и сл.). 

Гордана Христова- кај дело 4 други манифестации, зошто за одбележување на 2 
Август има предвидено поголема сума. 

Мери Седмакова Димовска- одбележувањето на празникот трае два дена и на 1 и на 2 
Август, имаат и музика. 

Роберт Бешовски- од страна на Министерството за култура за одржување на 
Фолклоријадата добивме финансиски средства во висина од 30.000,00 денари, но поради 
ситуацијата со короната не се одржа манифестацијата. Добивме дополнителни 
500.000,00 денари за реконструкција на Домот на културата, промена на столовите, но 
поради влагата треба да се санираат и ѕидовите. Дали ќе стасаат да ги монтираат до 16 
декември не знам, ќе има проблем ќе треба или да ги наместат старите но сметам дека е 
дупла работа или да земиме од школото. 

Драги Тричковски- нека се изнајмат, нека направат како што треба. 
Виолета Малчева- во врска со Локомотива и предходно сум прашувала кој 

спонзорирал до сега. 
Роберт Бешовски- има фудбалери кои играат од страна. Главен спонзор е Ми-комерц 

и други  фирми од Кавадарци, Велес и нашите фирми. Многу од фирмите изгубија 
интерес за спонзорирање па поради тоа и многу од клубовите пропаднаа. 

Виолета Малчева- со оглед на долгогидишното постоење, промовирајќи не и надвор 
од државата како и резултатите кои ги имаат постигнато сметам дека за КУД„Стоби“ има 
потреба од повеќе средства, не се во рамноправна положба КУД„Стоби“ и 
ФК„Локомотива“.  

Роберт Бешовски- КУД„Стоби“ организационо не е добро поставено, има дадовме 
препорака, Страшо е претседател на друшвото но не е тука, во странство е, Миле можел 
да работи со постарите ченови не и со малите. За помалите го ангажираа Стоилко Арсов, 
но фати короната и сега не тренираат. Им реков средствата да им се префрлат на 
нивната сметка и да функционираат, тие средства да бидат за нивно функционирање а не 
за патувања. За патувања дополнително им имаме пуштано средства. 

Иванче Иванов- кој е основач на друштвото, општината има ли ингеренции, ако не сме 
задоволни може ли да иницираме да се разрешат. 

Виолета Малчева- не може, општината нема ингеренции. Функционираат 20 години 
што е сега проблемот. 

Иванче Иванов- се е до човекот, да се најде некој кој е комуникативен, кој ќе може да 
ја работи таа работа. 

Роберт Бешовски- КУД„Стоби“ секоја година имаат патување и добиваат пари 100-
120.000,00 денари (за Фолклоријада, за патување, за гостување во земјава и сл.). Децата 
плаќаат и чланарина. Даваме пари и ги покриваме сите трошоци кога и да побарале. 

Виолета Малчева- ги дискриминираме во однос со ФК „Локомотива“. 



Александар Јорданов- зошто предходно не се рестартираше „Локомотива“. 
Иванче Иванов- треба да имаат добра програма, добро раководство, врз основа на 

програмата ќе добијат и средства. 
Александар Јорданов- јас апелирав да им се помогне, ако им треба помош нека дојдат 

нека кажат, никој не е против. 
Снежана Финаева- тоа што го кажа Иван да има добро раководство  и да си направат 

програма. 
Роберт Бешовски- како што кажав 100.000,00 денари се за нивно функционирање. За 

патувања доставуваат барање и ние им одобруваме средства, досега не се ниту еднаш 
одбиени. Не е политички како што се зборува, никој не е против постоењето на 
друштвото. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за активностите на Општина Градско во 
областа на образованието, културата и спортот во 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за активностите на Општина Градско во областа на образованието, културата 
и спортот во 2021 година. 
 

6.Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-ти  

Декември. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- се собравме членовите на комисијата, имавме состанок. 

Имавме идеа да се наградат студенти кои се на медиција, имаше повеќе предлози, но со 
оглед на ситуацијата со ковидот решивме да се наградат сите студенти кои се на 
медицина. Тоа се: Мартина Рибарска, Милчо Теовски, Славица Крстева, Ивона Нацева, 
Марија Малчева, Елена Петровска, Верица Цветкова. Ако сметате дека некој сме 
заборавиле кажите да се дополни. 

Мери Седмакова Димовска- дали станува збор само за општа медицина. 
Александар Јорданов- не, на било кој смер од областа на медицината. 
Димче Петров- тогаш може да се стави и Даница Димовска. 
Мери Седмакова Димовска- Драгана Илиева. 
Александар Јорданов- во ред е ќе се дополни, ако има и други да размислиме. Од 

средношколците тоа се: Исидора Крстева, Александра Христова и Славица Ристова. 
Драги Тричковски- не сум против нека се надрадуваат децата, но кога се даваат 

награди се дава за најдобар студент, ученик, земјоделец и сл. Се дава на едно лице а не 
на повеќе, не е за парите но ова се веќе целни групи. Зошто тројца средношколци нека 
биде еден, сите општини тоа го прават. 

Виолета Малчева- јас се согласувам со Драги дека треба да се награди по еден, а не 
повеќе. 

Александар Јорданов- јас не се согласувам со Вас, не мора да значи дека ако до сега 
било така мора така да се продолжи, може да се смени. Сакам што е можно повеќе да се 
наградат. Најдобар земјоделец како ќе се рангира или ученик, има деца со ист успех. 

Виолета Малчева- има критериуми. 
Гордана Христова- во тој случај ќе се наградува исто дете. 
Виолета Малчева- од политички причини го правите тоа, да анимирате што повеќе 

лица. 
Александар Јорданов- за земјоделец имавме дискусија не е завршено треба да се 

види кој бил наградуван во предходните години да не се повторува. Од ООУ„Даме Груев“ 
ни доставија за најдобар ученик Драгана Љомова, а за наставник Цвета Колева. За 
најразлични цели се: Мелмакс, Хостел Ж, Булевар, Ми Комерц, Винарија „Лазар“ и Борче 
Стаменов од Кавадарци кој донира компјутери (ги поправа ги става во функција) на 
ранливи категории, веќе има донирано 5 треба да донира уште 5-10 комјутери. 

Виолета Малчева- која е фирмата Мелмакс? 
Злате Арсов- за производство на ореви, има вработено лица, планира да се прошири. 
Драги Тричковски- за земјоделец јавите се во Подрачната во Велес ќе Ви кажат. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за доделување награди по повод Денот на 
Општина Градско 16-ти  Декември. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-ти  Декември. 

 
  
 



 

7.Барање за разрешување на членовите на Управен и Надзорен одбор на на 

ЈКП„Клепа“-Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Златко Арсов- ова барање го доставивме до Вас за разрешување на членовите на УО 

и НО поради тоа што не можиме никако да се состаниме. Сите сакаат да се откажат, ние 
неможиме да функционираме. 

Александар Јорданов- нека потпишат изјава дека сакаат да се откажат. 
Драги Тричковски- досега сте се состанале ли, присуствувале ли на некој состанок. 
Златко Арсов- на почетокот, досега 2-3 пати. 
Драги Тричковски- нема потреба од изјава, штом не идат ќе ги разрешиме, има лица 

кои што сакаат. 
Златко Арсов- да ги разрешиме за да може нормално функционираме. 
Роберт Бешовски- и УО и НО е составен од по 5 члена, тогаш можеше да има член од 

редот на вработените, Марјан Петрушев повеќе не работи таму а е член. Сега член не 
може да биде од редот на вработените. Исто така членовите треба да бидат со високо 
образование, но ако нема може да се модифицира.  

Драги Тричковски- не мора да бидат по 5 члена, ако може нека бидат по тројца. 
Гордана Христова- тоа правно сигурно се регулира, не може кој кога сака да си оди, на 

кој како ќе му текне, ако се нафатил нека си ја врши работата. 
Роберт Бешовски- не функционира, советот донесува одлука за разрешување. 
Виолета Малчева- тој што те ставил, тој те разрешува. 
Александар Јорданов- во право е Гордана се согласувам, но ете не може да 

функционираат и советот ќе ги разреши. 
Мендерес Тутиќ- без писмена изјава да не се става на гласање. Кога ќе даде изјава 

ние ќе бидиме на чисто дека тој навистина не сака. Без писмена изјава ние од каде да 
знаеме дка сакаат да се откажат.  

Роберт Бешовски- јас разговарав, сакаа да се откажат уште пред шест месеци. 
Александар Јорданов- ние како совет имаме надлежност да ги разрешиме. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Барањето за разрешување на членовите на Управен 
и Надзорен одбор на на ЈКП„Клепа“-Градско. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Барањето за разрешување на членовите на Управен и Надзорен одбор на на 
ЈКП„Клепа“-Градско. 
 

8.Годишна Програма за работа на ЈКП„Клепа“-Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Златко Арсов, директор на ЈКП„Клепа“-Градско. 
Иванче Иванов- мора да се запазе наплатата да биде на максимум. Имате ли пратено 

опомени за тие што немаат платено? 
Златко Арсов- физичките лица се веќе утужени, остануваат приватните. 
Иванче Иванов- го исполнуваме ли капацитетот од 500 м3 вода? 
Златко Арсов- да, го исполнуваме. 
Иванче Иванов- споредба на водата со пумпите и водомерите. 
Златко Арсов- има разлика. 
Иванче Иванов- сето ова се става ли на мапа на вентили. Кога ќе се знае која линија 

каде оди. 
Златко Арсов- се знае, имаме направено скица како одат линиите. 
Гордана Христова- со тоа ќе се види ли каде оди водата? 
Златко Арсов- да. 
Александар Јорданов- спомнавте средства од Министерство за транспорт и врски. 
Роберт Бешовски- оди преку општината, се распиша тендер за проектирање, ќе треба 

квалитетен проект Следува финансирање на проектот од страна на МТВ во висина од 
200.000 евра. Средствата се неискористени од 2011 година, искористени се за друга 
намена, а со обврска требало да се вратат. 

Александар Јорданов- тие се всушност средствата од 50.000 евра што ги вративме. 
Роберт Бешовски- ќе бидиме спремни за ненаменско користење на водата. Со овие 

10л ќе се покрие тоа. Мора да ја контролираме водата.  
Виолета Малчева- овие две точки мора да минат преку Управен одбор, ние како совет 

даваме само согласност. 
 
 



 
Златко Арсов- се консултирав, може и советот да одлучува до именување на нов УО и 

НО. 
Александар Јорданов- во врска со ценовникот сакам да им излезиме во пресрет, а се 

однесува за чистењето на снег со оглед дека е зимски период. Ако не се донесе нема да 
може да функционира. 

Иванче Иванов- штом советот ги назначува и разрешува значи ние може и да го 
изгласаме. 

Драги Тричковски- не е проблем ќе изгласаме само да не има после директорот 
правен проблем. 

Мендерес Тутиќ- советот ќе донесе одлука како ние да сме Управен одбор. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Годишната Програма за работа на ЈКП„Клепа“-

Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Годишната Програма за работа на ЈКП„Клепа“-Градско за 2021 година. 

   
9.Одлука за дополнување на Ценовникот за услуги на ЈКП„Клепа“-Градско на 

правните и физички лица. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за дополнување на Ценовникот за услуги на ЈКП„Клепа“-

Градско на правните и физички лица. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за дополнување на Ценовникот за услуги на ЈКП„Клепа“-Градско на 
правните и физички лица. 

 
10.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Беќо Ибриќ од село Виничани за доделување на парични средства, 

потребни за егзистенција. 

Александар Јорданов- има доставено документ дека зима само нега. 

Иванче Иванов- нели може од народната кујна да се одвојува оброк.  

Роберт Бешовски- ќе му се помогне. 

Димче Петров- и предходно имам кажано нашите социјални работници треба да им 

помагаат на лужето, да ги информираат бидејќи има лица кои не знаат не се 

информирани што треба да достават и каде за да земаат некој надоместок. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Беќо Ибриќ од село Виничани  да 

му се  доделат средства во рамки на можностите. 

 

б) Барање од Организација на жените на Општина Велес за доделување на парични 

средства во висина од 70.000,00 денари за изработка на Локална стратегија за 

родоваеднаквост на Општина Градско за 2021-2024 и Локален акциски план за родова 

еднаквост на Општина Градско за 2021 година (анализа на состојбата во општината, 

работилници, средби со членовите на комисијата за родова еднаквост, печатење на 

флаери и сл.). 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА го одбија барањето на Организација на жените 

на Општина Велес. 

 

11.Разно. 

Александар Јорданов- меже сега  да подискутираме за денот на општината. 

Роберт Бешовски- со оглед на состојбата со ковидот ограничени сме по поглед на 

организацијата. Во моментов се врши реконструкција на Домот на културата, доколку не 

се монтираат столчињата до 15 декември ќе изнајмиме. Ако капацитетот е 130 сточиња ќе 

изнајмиме на пола 65. Ќе го има свечениот дел со ограничен број на луѓе, ќе има 

програма, ќе нема организација околу коктелот.  

Иванче Иванов- во врска со прославата, предходно школото спремаа приредба, сега 

како ќе биде да не има реакции. 

 



 

Виолета Малчева- кој може да даде мислење дали може да се организираат вакви 

настани. 

Роберт Бешовски- Општина Неготино имаа организирано според протокол. 

Александар Јорданов- што ќе биде со луѓето кои ќе дојдат откако ќе се исполни 

капацитетот, надвор ли ќе стојат. 

Роберт Бешовски- ќе биде со покани, кој ќе има покана тој ќе влезе. 

Иванче Иванов- каква е состојбата со ковидот во општината? 

Роберт Бешовски- бројот постојано варира, некои оздравуваат, се јавуваат нови. 

Александар Јорданов- апел до амбулантата во Градско, премногу чекаат за да го 

пратат некој на тестирање. Ако може порано да се праќаат. 

Гордана Христова- од четвртокот во Велес почнати се со брзи тестови по 40 дневно. 

Матичните неможат да закажат нема термин. 

Виолета Малчева- има протокол и системот не им дава они кога сакаат. 

Гордана Христова- мислам дека во градовите работата функционира поинаку за 

разлика од кај нас. 

Иванче Иванов- до кризниот штаб, ние бевме помеѓу првите и сите бевме во 

изолација. Секој ден доаѓаше полиција да не проверува дали сме дома, за разлика од 

сега ако еден е позитивен останатите одат на работа. Се чувствувам дискриминиран. 

Роберт Бешовски- обврската на кризниот штаб е да организира достава на  лекови, 

храна, да се фрши дезинфекција и собирање на сметот. Останатото, закажување за 

тестирање, изготвување на решенија за изолација и сл. е работа на матичните доктори, 

центарот за јавно здравје. 

 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и четвртата  седница во 14:30 часот.     
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