
   
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната триесет и петтата  седница на Советот на Општина Градско 

на ден 30.12.2020 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 34-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Буџет на Општина Градско за 2021 година. 

3. Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2021 година. 

4. Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2021 година. 

5. Предлог- Буџетски календар на Општина Градско за 2021 година. 

6. Предлог- Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 

2021 година. 

7. Предлог- Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици во Општина Градско за 2021 година. 

8. Предлог- Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 

заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2021 година. 

9. Предлог- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2021 година. 

10. Предлог- Одлука за сопствено учество. 

11. Предлог- Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

12. Предлог- Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско. 

13. Предлог- Одлука за задничко организирање на меѓуопштински линиски превоз на 

патници на територијата на Општина Градско и Општина Велес. 

14. Разгледувања на барања и поднесоци. 

15. 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 35-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 34-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

34-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 34-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  34-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
 



 
 
 
2.Буџет на Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- обемот на буџетите во изминатите годиди е од 400.000 до 500.000 

евра во руралните општини. Со проширување може да стасаме до 500.000 евра. 
Василка Јанева- приходниот дел изнесува 72.088.103,00 денари. Секоја година 

добиваме циркуларно писмо од страна на Министерството за финансии со насоки за 
изготвување на буџетот. Ограничени сме во однос на планирање на буџетот, а исто така 
ни го одредуваат и износот на ДДВ. Основниот буџет изнесува 39.302.103,00 денари од 
кои самофинасирачкиот дел е 95.000,00 денари, блок дотации 31.851.000,00 денари и 
донации 840.000,00 денари. 

Роберт Бешовски- во поглед на приходите во 2020 година поминавме добро, успеавме 
над 5.000.000,00 денари да платиме стари долгови и од сопствени средства да ја 
изградиме улицата/крак „Александар македонски“.  Останува во 2021 година да 
исплатиме уште две рати за камионот за собирање смет. За плати и надоместоци 
останува исто, има можност за  вработување на хигиеничар поради давање отказ. 
Јавното осветлување е околу 1.000.000,00 денари. За разлика од предходните буџети 
сега имаме акумулација на средства во висина од 3.500.000,00 денари и средствата од 
ЈПДП во висина од 1.800.000,00 денари.За реализација на средствата ќе видиме каде ќе 
аплицираме. Планираме проширување на буџетот. Се ни е исплатено. Има проекти кои ќе 
ги финасираме ние, има проекти кои ќе ги финансираат државните институции. За 
проектот од УНДП треба да направиме презентација. Во тек е реконструкција на Домот на 
културата (замена на столчињата и молерисување), и поставување на урбана опрема. Во 
поглед на училиштето набавени лаптопи и таблети. Планирано е реконструкција на 
фасадата на училиштето во Ногаевци, доградба на две училници во Виничани, 
молерисување на училниците во Градско, поврзување на школото во Водоврати со 
канализационата мрежа. МОН го укина бесплатното донирање на интернет, но ние веќе 
обезбедивме интернет во училиштето.  

Виолета Малчева- на првата страна останати неданочни приходи 400.000,00 денари, 
што е тоа. 

Василка Јанева- се што не спаѓа во други соодветни конта средстватат се уплаќаат на 
останати неданочни приходи. 

Виолета Малчева- транспорт на луѓе 1.200.000,00 денари, дали е за образование? 
Василка Јанева- да. 
Виолета Малчева- колку имате  времени вработувања? 
Роберт Бешовски- со договор кој трае една година, ангажирани се лица до месец мај 

2021 година. 
Драги Тричковски- во врска со учителите, уште ли се возат без пари, до кога ќе трае 

тоа никаде не им се обезбедува превоз на учителите. Во Неготино се снаоѓале сами, во 
Градско уште им се плаќа. 

Роберт Бешовски- да, додека не направиме линиски превоз. 
Драги Тричковски- околу буџетот има ли шанса да се реконсруира старата општинска 

зграда. 
Роберт Бешовски- поднесовме барање во Бугарската амбасада но не ни одобрија, ќе 

пробаме на друго место. 
Драги Тричковски- да се смени барем кровот за почеток. 
Роберт Бешовски- има потреба, но треба да се види дали оваа зграда да се догради 

или таа да се реконструира и дали со сопствени средства или со средства од странски 
донации. Но знаете дека не е решен проблемот со ЈКП Комуналец Градско. 

Александар Јорданов- значи во овој мандат се чистеа старите долгови. 
Иванче Иванов- буџетот за оваа година е во рамки на нашите можности. Се покачија 

сопствените приходи. Се надевам дека ќе почне да се работи на реконструкција на улица 
„Илинденска“.  Ставка даночни приходи конто 717116 ЕВН ни го фактурира уличното 
осветлување, има разлика од лани 2.500.000,00 денари.  

Василка Јанева- лани бевме со компензација, како ќе биде понатаму не знаеме. 
Елена Смилкова- уличното се покрива со комуналната такса. 
Роберт Бешовски- ние ја доплаќаме само разликата. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Буџетот на Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско го усвои Буџетот на Општина Градско за 2021 година. 



 
 

 

3.Одлука за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 2021 

година. 

Од присутните 9 советници, со 7  гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Градско за 
2021 година. 
 

4.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Василка Јанева- нема измени, иста е од лани. 
Димче Петров- внесено ли е покачувањето од 5%? 
Васика Јанева- да. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за 

платите на државните службеници за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ  Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2021 година. 

 

5.Буџетски календар на Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Василка Јанева- ова е составен дел од буџетот, прикажано е во кој месец која 

активност ќе се извршува. 

Иванче Иванов- кој е корисник на овој буџетски календар? 

Роберт Бешовски- општината. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Буџетскиот календар на Општина Градско за 2021 

година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА и 1 ПРОТИВ  Советот на Општина Градско 
го усвои Буџетскиот календар на Општина Градско за 2021 година. 
 

6.Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2021 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- во оваа програма има само едно дополнување за зона за домување 

која се наоѓа над Винаријата (помеѓу Ване Петков и насеба Стопанство), ќе го финансира 
Вардар Градско. Го финансираат и проектот за гробиштата. Треба да се направи договор 
и ЈКП да направи парцелизација и да се види и за изградба на капела. Потребата е 
голема. Оваа програма по потреба може да се менува и дополнува. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изработка на урбанистички планови во 

Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата  за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2021 година. 

 

7.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици во Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- димензионирана е на неколку проекти кои планираме да ги 

градиме, но се во зависност од добивање на средства. Имаме 620.000 евра за 
реконструкција на петишта од МТВ. Реконструкција на патот од регионалниот пат до село 
Виничани, изградба на улица „Јане Сандански“ и патот до Лаките е поделен на два дела 
до пругата и од пругата до куќите. Добивме средства за изградба на патот до Манастирот 



во Чичево. ЦРВПР ќе го распише тендерот. Направивме нова пресметка почнувајќи од 
Манастирот во должина од 1 км, остануваат уште 300 м. Разговарав со МИСА МГ за 
останатите  300 м за компензација на тампонот со асфалт. За Ногаевци со средства од 
ТАФ ќе се прават улици и една улица во Кочилари. Во Градско ни остануваат уште три 
улици. За реконструкција на улица „Илинденска“ ќе пристапиме во три фази и изградба на 
атмосферска канализација за таа улица. Останува улица „Староградска“, доградба на 
улица „Панко Брашнаров“. За патот до Грнчиште и улици ако обезбедиме средства. 

Виолета Малчева- во Виничани улица „Кочо Рацин“, која е таа улица? 
Роберт Бешовски- тоа е улицата од школото. 
Виолета Малчева- кракот од улицата „Цар Самоил“ е стрмна улица и ископана, опасна 

е за движење во зимскиот период. Да се стави тампон. 
Роберт Бешовски- има можност да се направи со гребен асфалт. 
Виолета Малчева- предходно кога барав да се постави тампон Вие рековте ќе се 

направи со бакатон плочки. 
Иванче Иванов- во врска со патот до Манастирот во Чичево од каде точно ќе се 

почнува од кој влез? 
Роберт Бешовски- десниот влез, према потокот, треба да видиме точно по проектот. 
Иванче Иванов- за Грнчиште нели може да се однесе тампон каде што патот е 

најоштетен. 
Роберт Бешовски- веќе имаме однесено до Скачинци. 
Иванче Иванов- едно барање од моја страна во врска со улицата „29-ти Ноември“, да 

се стават ивичњаци поради тоа што едниот дел е понизок и водата истекува таму и го 
поткопува асфалтот. Да се реагира на време. 

Роберт Бешовски- може да се направи, голем проблем е со тоа што нема 
атмосферска канализација. Треба за сите улици по ред да се направи прво атмосферска 
канализација па после реконструкција. 

Снежана Финаева- никој не мислел за последиците, се асфалтирало пред избори. 
Димче Петров- еден апел, кај Винаријата имаше сообраќајка, тој дел не е добро 

решен, да се бележи и да се реши проблемот кај тунелчето кога се оди кон Уланци. 
Роберт Бешовски- тоа е голем проблем, планираме  да го цементираме кај тунелчето 

и да се види ако може да се направи пат да се излегува од кај Васил Анцевски. 
Драги Тричковски- треба да се бара ново сообраќајно решение кај Винаријата. 
Роберт Бешовски- да, може да одржиме состанок советот за превенција и да го 

изнесиме проблемот. На наредна седница може да викниме преставник од полицијата. 
Има и барање од граѓаните полагањето за возачка дозвола да се врати повторно во 
Велес, сега е во Кавадарци. 

Виолета Малчева- бараат поради тоа што административно сме поврзани со Велес, 
гравитираме кон Велес. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 8  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 
општинските патишта и улици во Општина Градско за 2021 година. 

 

8.Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 

потребите на граѓаните на Општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација.  
Драги Тричковски- под точка 2-студентски стипендии, Има ли по кој терк се одлучува 

на кој ќе му се даде стипендија. Комисија ли решава за тоа. 
Елена Смилкова- доколку се достави барање до општината има програма и конто, не 

е спорно ќе се разгледа барањето, меѓутоа до сега немало барања. 
Драги Тричковски- да бидат од ранливи категории, социјален ризик. 
Гордана Христова- убаво кажа Елена ако има доставено барање ќе биде разгледано. 
Иванче Иванов- барам да се направи формулар и еднаш месечно да се дава извештај 

кој зима нега, социјална помош, детски додаток и сл. да се контактираат дали имаат 
потреба од нешто. Да ни биде тоа пракса и еднаш месечно да се прави извештај. Да не се 
дозволи за се злоупотребува инвалидитетот за сопствен комодитет. 

Александар Јорданов- добро е што го добивме комбето и е пуштено во употреба. 
 
 
 



 
 
Иванче Иванов- социјалното треба да си ја врши работата, програмата е добра и 

активностите се друга работа. 
Гордана Христова- конкретно за Снежана Димова, дали учи нејзиното девојче и дали 

му следува  пензија, разговарав кажа дека не зимало. 
Виолета Малчева- не може двете да зимаат, зима или мајката или деттето. 
Снежана Финаева- до 27 години зима детето доколку не зима пензија мајката, поради 

тоа што Снежана зима пензија не му следува на детето. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за социјална заштита, заштита на децата 

и здравствена заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 
потребите на граѓаните на Општина Градско за 2021 година. 
 

9.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 

2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Виолета Малчева-претседател на комисијата- програмата е иста од лани, со оглед на 

ситуацијата со коронавирусот не се спроведоа планираните активности. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа на Комисијата за еднакви 

можности на жените и мажите за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2021 
година. 
 

10.Одлука за сопствено учество. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- веќе спомнав оваа Одлука е за изградба на патот  до Манастирот 

во Чичево, општината треба да да обезбеди средства во висина од 600.000,00 денари, 
сопствено учество. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за сопствено учество. 
 

11.Одлука за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- и оваа и наредната одлука се исти нема измени, формалност е да 

помине на совет. 
Виолета Малчева- до каде е стасана работата со добивање на лиценца за оттуѓување 

на градежно земјиште? 
Роберт Бешовски- доставено е барањето, очекуваме општината да ја добие 

лиценцата. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на зони за утврдување на 

пазарната вредност на недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште 

на територијата на Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 

имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата на Општина 

Градско. 

 

 

 



 

 

 

12.Одлука за определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за определување на критериумите за 

утврдување на пазарната вредност на земјоделското земјиште на територијата на 

Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на 

земјоделското земјиште на територијата на Општина Градско. 

 

13.Одлука за задничко организирање на меѓуопштински линиски превоз на патници 

на територијата на Општина Градско и Општина Велес. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- поради тоа што Општина Градско нема кадар за изработка на 

потребната документација, потребно е сообраќаен инженер, попбаравме помош од 
Општина Велес. Двата совети треба да донесат одлука. Треба да се пристапи кон 
изработка на план, Време на поаѓање, стојалиште и се што е потребно, Виничани има 
најголема потреба исто и Ногаевци, за Кочилари треба да видиме дали има интерес. Да 
направиме јавна расправа. Треба да се предвиде број на лица кои кои работат во Велес и 
од Велес во Градско, ученици, вработени во образование. Потоа МТВ треба да даде 
согласности повторно на совет да се усвои со Одлука. Кога сето тоа ќе се заврши тој 
превоз ќе го користат вработените во училиштето. 

Драги Тричковски- да дополнам и вработените во општината. 
Роберт Бешовски- ако сето тоа успешно го направиме има барање од жителите и за 

превоз до Кавадарци. Може да се спои Градско-Росоман-Кавадарци. 
Гордана Христова- ако Росоман имаат превоз до Кавадарци, може да се организира 

само од Градско до Росоман. 
Александар Јорданов- немаат организиран превоз. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за задничко организирање на 

меѓуопштински линиски превоз на патници на територијата на Општина Градско и 

Општина Велес. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за задничко организирање на меѓуопштински линиски превоз на патници на 

територијата на Општина Градско и Општина Велес. 

 
 

14.Разгледувања на барања и поднесоци. 

 -нема 

 

15.Разно. 

Иванче Иванов- новата сепарација ќе почне ли да работи? 

Роберт Бешовски- барање до општината нема доставено. Има сопственик на 

земјиштето, но дали ќе биде сепарација не знаеме. 

Иванче Иванов- оти имаат бележано. 

Роберт Бешовски- треба да им кажиме да си се тргнат до каде е негово. Баравме од 

МЖСПП и Водостопанство бидејќи има ерозија на десниот брег на Вардар да се скине 

островот. Треба да се изготват проекти од страна на Водостопанство. 

Иванче Иванов- во врска со мостот кај Уланци, стубовите се набивани, нивото на 

водата е спуштено, оној што ќе прави сепарација треба да му се каже да не копа во 

близина на мостот. Мој предлог е стопа по стопа да се армира. 

 

 

 



 

 

 

Роберт Бешовски- општината доби 1.000.000,00 денари за реконструкција на мостот, 

но ние немаме проектна документација. До УНДП аплициравме за изработка на проект за 

реконструкција на мостот, без проект не можиме да одиме понатаму. Требаше да ја 

сменат ставката да биде проектирање, а не за санација на мостот. 

Александар Јорданов- Кире од Долно Градско реагираше дека покрај Вардар имало 

многу муниција. Како се повлекува нивото на водата се повеќе се гледа. 

Виолета Малчева- за тоа ќе си пријави во полиција.  

 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и петтата  седница во 14:00 часот.     
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