
   
 
 
 

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

на ден 29.01.2021 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 35-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина 

Градско за 2020 година. 

3. Предлог- Одлука за усвојување на Стратегијата за Локален економски развој на 

општина Градско за период 2021-2025 година. 

4. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изградба на дел од улица Староградска во Долно Градско, општина Градско). 

5. Предлог- Одлука за сопствено учество. 

6. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изградба на дел од улица Кочо Рацин во село Виничани, општина Градско). 

7. Предлог- Одлука за сопствено учество. 

8. Разгледувања на барања и поднесоци. 

9. 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 и предложи истиот после точка 7 да се 
дополни со 5 точки и тоа: точка 8. Предлог-Одлука за одредување на приоритетен проект 
за Општина Градско (Изработка на техничка документација за доградба на 
канализационен систем во с.Виничани, Општина Градско), точка 9. Предлог-Одлука за 

сопствено учество, точка 10. Предлог-Одлука за трано отстапување  на материјални 
средства -опрема, точка 11.Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бодот 
за платите на државните службеници за 2021 година  и точка 12. Предлог-Одлука 
за  изменување  и дополнување  на Одлуката за извршување на Буџетот на 
Општина Градско за 2021 година 08- 488/4 од 30.12.2020 година.  

 
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 36-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 35-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

35-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 35-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  35-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 



2.Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско за 2020 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред 
Роберт Бешовски- ова е годишен извештај што се носи секоја година. За средствата 

кои што ги добиваме од ЈПДП бараат да им доставуваме извештај. Ставени се сите 
работи што се реализирани во 2020 година и тоа: Изградба на улица 1 во с.Кочилари, 
изградба на крак од улица Александар Македонски, изградба на улица во с.Подлес, 
изградба на улица Цар Самоил во с.Виничани и реконструкција на локален пат с.Долно 
Чичево-Градско. Општина Градско нема долгови кон изведувачите. 

Виолета Малчева- улиците во Кочилари и Подлес направени се со плочки или со 
асфалт? 

Роберт Бешовски- со асфалт. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Годишниот извештај за реализација на Програмата 
за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во 
Општина Градско за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на локалните патишта и улици во Општина Градско за 2020 година. 

 

3.Одлука за усвојување на Стратегијата за Локален економски развој на општина 

Градско за период 2021-2025 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- оваа стратегија ја правиме како продолжение на предходната 

бидејќи каде  што аплицираме за проектите ни бараат да имаме стратегија за ЛЕР. 
Требаше да се ангажира куќа која има лиценца за таа намена, но сумите беа големи. 
Најдовме агенција која ќе ја изработи за 40.000,00 денари. Видовме што е реализирано 
од предходно, а ги согледавме и моменталните проблеми со кои се соочуваат граѓаните. 
Оваа Стратегија не е конечна може да се дополни и измени доколку имате некој предлог. 
Беше спроведена анкета жителите си ги кажаа проблемите со кои се соочуваат. 
Опфатени се сите области, ставивме локација за изградба на музејска зграда. Потребно е 
да се изработи техничка документација, треба посериозен пристап од страна на 
наредниот градоначалнички мандат и новиот состав на сосветот. Од страна на УНДП 
изработен е проект за уредување на регионалниот пат од клучката кај мотел Стоби до до 
Винаријата. Прекинато е од Домот на културата до Бензинската пумпа поради тоа што на 
тој простор ќе има пешачка и велосипедска патека, но и тоа може да се испроектира 
покасно. Со овој проект може да се реши проблемот со осветлувањето во 2022 година во 
фази во зависност од обезбедување на средства. Во Градско има потреба од 
реконструкција на веќе направените улици (8-ми Септември). Треба да се предвиди и 
зафат за атмосферската вода. Имаме потреба за локација за домување. Оваа година 
треба да се отпочне со изработка на блокот над Винаријата. Во врска со гробиштата 
треба да се испарцелизира и да се направи експропријација на земјиштето.  

Гордана Христова- предвидено е асфалтирање на пат Грнчиште и Свеќани, колку луѓе 
живеат таму и која е потребата од реализација на тие проекти во однос на проекти во 
Градско. 

Роберт Бешовски- постарите советници знаат дека Гранчиште сме го оставале 
секогаш последно. Нема многу постојани жители. 

Виолета Малчева- има околу 15 жители кои гласаат во Виничани. 
Роберт Бешовски- сите се или пензионери или викендаши, има 1-2 фамилии кои 

чуваат стока. И во Свеќани има 1 фамилија која чува стока. Гледајќи ги приоритетите 
секогаш сме го оставале. Аплициравме, не одбија, требало да има некои културни 
споменици, но мора да се направи. Ќе аплицираме па ќе видиме. Ќе остане уште патот до 
Уланци. 

Иванче Иванов- колку кошта проектот за реконструкција на регионалниот пат. 
Роберт Бешовски- треба да видиме по проектот, ќе ви кажам. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Стратегијата за Локален 
економски развој на општина Градско за период 2021-2025 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Стратегијата за Локален економски развој на општина Градско 
за период 2021-2025 година. 

 



 
 

4.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба на 

дел од улица Староградска во Долно Градско, општина Градско). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Драги Тричковски- колку метри е улицата? 
Роберт Бешовски- кога ја проектиравме требаше да оди и лево кон оранжериите и 

десно кон Тони Христов, но имавме правен проблем кон оранжериите има стеснување на 
патот кај викендиците. Од страна на проектантот беше кажано прво правно да се реши. 
Во иднина да се направат и останатите 2 крака.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Изградба на дел од улица Староградска во Долно Градско, општина 
Градско). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба на дел од 
улица Староградска во Долно Градско, општина Градско). 
 

5.Одлука за сопствено учество. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

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

Одлука за сопствено учество. 
 

6.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба на 

дел од улица Кочо Рацин во село Виничани, општина Градско). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- изградена е до кај Бајро Ашкериќ, води до училиштето и се дели на 

2 крака. Направениот дел е со плочки па поради тоа жителите бараа да се догради со 
плочки. 

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско (Изградба на дел од улица Кочо Рацин во село Виничани, општина Градско). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба на дел од 
улица Кочо Рацин во село Виничани, општина Градско). 
 

7.Одлука за сопствено учество. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- кои се шансите да се добијат средстава. 
Роберт Бешовски-  ќе аплицираме па ќе видиме. 
Виолета Малчева- секој си лобира. 
Бидејќи никој  не друг 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. 
 

8.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изработка 

на техничка документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, 

Општина Градско). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- аплициравме и лани во МЖСПП, добивме само за Чичево. Реално 

има потреба за нова канализациона мрежа, старата е направена со аномалии. Има крак 
каде постојано се затнува бидејќи  мали се цевките. Ако не ќе се изработи со сопствени 
средства.  

Гордана Христова- со овој крак после ќе нема ли проблеми? 
Роберт Бешовски- проценката е дека ќе нема проблеми. 
Виолета Малчева- ова не е за изградба туку за изработка на техничка документација, 

ова е вредност за техничка документација. 
Роберт Бешовски- да, ова е за изработка на техничка документација. 
 



 
 
 
Александар Јорданов- без изработена техничка документација не можиме да 

аплицираме, да бараме средства.  
Бидејќи никој  не друг се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Изработка на техничка документација за доградба на канализационен 
систем во с.Виничани, Општина Градско). 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изработка на 
техничка документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, Општина 
Градско). 

 

9.Одлука за сопствено учество. 

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

Одлуката за сопствено учество. 
 

10.Одлука за трано отстапување  на материјални средства -опрема. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- станува збор за пумпа која ја набавивме ние за бунарот над 

Свињарската фарма. Да им ја отстапиме на ЈКП Клепа. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за трано отстапување  на материјални средства -
опрема. 

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

Одлуката за трано отстапување  на материјални средства -опрема. 
 

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

службеници за 2021 година.   

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Василка Јанева- бодот останува ист, нема промена, грешката е во годината. 

Александар Јорданов- значи станува збор за техничка грешка. 

Бидејќи никој  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 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 
службеници за 2021 година.   
 

12. Одлука за  изменување  и дополнување  на Одлуката за извршување на 

Буџетот на Општина Градско за 2021 година 08-488/4 од 30.12.2020 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 

Василка Јанева- и тука станува збор за измени од технички карактер. 

Виолета Малчева- на што се однесува се брише бројот 800 а се додава 700. 

Василка Јанева- се однесува на дневниците се намалува од 800 на 700.  

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

ја стави на усвојување Одлуката за  изменување  и дополнување  на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Градско за 2021 година 08-488/4 од 
30.12.2020 година.  

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

Одлуката за  изменување  и дополнување  на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Градско за 2021 година 08-488/4 од 30.12.2020 година.        
 

 

 



 

 

13.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а)Барање од Фудбалскиот клуб Локомотива 2018 Градско за доделување на 

финасиски средства. 

Александар Јорданов- имаме предвидено средства, но за да може да им се префрлат 

треба има одлука. Имаат желба да играат и во втора лига. 

Иванче Иванов- подобро да играат каде што се сега, за во втора лига треба многу 

средства. 

Александар Јорданов- како што сега има структура Локомотива, досега немало, секој 

си го знае местото и обврските во клубот. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Фудбалскиот клуб Локомотива 

2018 Градско да му се одобрат потребните средства. 

 

14.Разно. 

Роберт Бешовски- во врска со сепарациите, ќе повторам дека и како службеник во 

општината имавме проблеми. Реално на потегот од Кочилари до Стоби има потреба само 

кај Уланци за уредување на речното корито. Треба да се тргне островот поради ерозија 

на десниот брег на реката Вардар. Не треба да дозволиме на друго место да се вади 

песок. Од Водостопанство треба да направат консултација со општината за тоа каде има 

потреба од уредување на речното корито. Одговорно тврдам дека сме само за тргање на 

островот кај Уланци. Да се види дали имаат дозвола за работа и кој ја дал таа дозвола. 

Да се расчистат работите.  

Виолета Малчева- нели може да се реагира пред да дојдат, за да се стопира пред да 

почнат со работа. 

Роберт Бешовски- на Бено Комерц не им дадовме Б-дозвола. Јас сум прв што ќе ги 

блокирам. Мислев да донесиме одлука за мониторинг за регулација на речното корито но 

незнам колку е законски, треба да се види. 

Гордана Христова- да се викне проценител, на база на проценка да се види дека 

прави штета. 

Роберт Бешовски- како општина немаме ингеренции, оди преку МЖСПП, а потоа 

Водостопанство склучува договор со фирма за уредување на речното корито. 

Виолета Малчева- имам информација дека во Источна Македонија по течението на 

река Брегалница не смее да се црпи песок, прашајте на кој начин им е тоа регулирано. 

Роберт Бешовски- јас ќе го пренесам мојот став и ставот на советот. Заклучок дека се 

изјаснивме Водостопанство да прави консултација со општината во однос на 

уредувањето на речното корито. Со години Општина Градско има позитивно мислење 

само во однос на островот кај Уланци. 

Драги Тричковски- правникот Ацо Атанасов нека види како е законски. 

Виолета Малчева- заклучок дека нареден пат ќе се донесе одлука во однос на 

црпењето песот. 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и шестата седница  во 13:30 часот.     
 
 

  08-89/2 
26.02.2021          Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

Александар Јорданов  
 
 


