
 
 
 
 

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

на ден 26.02.2021 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 36-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Квартален финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина 

Градско за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година- четврти квартал. 

3. Предлог- Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС за 2020 година. 

4. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2021 година. 

5. Предлог- Годишен план за Енергетска ефикасност за 2021 година на Општина 

Градско.  

6. Предлог- Одлука за именување на еден претставник во училишниот одбор на ООУ 
„Даме Груев“ Градско. 

7. Предлог- Завршна сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 

8. Предлог- Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“ Градско за 2020 година. 

9. Разгледувања на барања и поднесоци. 

10. 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 8 да се 

дополни со 2 точки и тоа: точка 9. Предлог -Одлука за организација, делокругот и 
начинот на извршување на задачите на општинската администрација на општина 
Градско и точка 10. Предлог -Одлука  за  донесување  на  Измена и  Дополнување на 
Урбанистички план за село Градско, Општина Градско.  

 
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 37-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 36-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 36-

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

Записникот од  36-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 

2.Квартален финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина Градско 

за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година- четврти квартал. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација која 

истакна дек образецот за кварталниот финансиски извештај за извршување на буџетот на 



Општина Градско за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година- четврти квартал е 
всушност завршната сметка и истиот се доставува до Скопје. 

Виолета Малчева- донации 3.738.146,00 денари за што станува збор? 
Василка Јанева- тоа се средсва за школото за проектот Еразмус +. 
Александар Јорданов- тоа е исто како и минатата година. 
Виолета Малчева- што имаат реализирано во врска со тој проект, многу голема сума е. 
Василка Јанева- беа во Турција, но со пандемијата немаат активности но парите уште 

им стојат на сметката. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот  финансиски извештај за извршување на 
буџетот на Општина Градско за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година- четврти 
квартал. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско го 
усвои Кварталниот  финансиски извештај за извршување на буџетот на Општина Градско 
за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година- четврти квартал. 
 

3.Завршна сметка на Буџетот на ЕЛС за 2020 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение и по оваа точка даде Василка Јанева. Во однос на  целокупниот буџет за 

2020 година имаме остварување од 84,69%, а кај основниот 75,07%. Скоро секаде имаме 

добра реализација, остапки имаме само кај програмата ЈД изградба на патишта и улици 

поради тоа што не ги добивме срествата од Агенцијата за финансиска поддршка. Во 

расходниот дел мора да се оди според планираното додека во приходниот дел не мора.  

Виолета Малчева- јавна чистота 408.000,00 денари. 

Василка Јанева - тоа е во врска со проектот за општинско  корисна работа. 

Виолета Малчева- кај градоначалник има голема сума за еднократна парична помош. 

Василка Јанева- исплатено е на лица кои бараат  еднократна помош. 

Виолета Малчева- има програми каде што има 0(нула) реализација. 

Василка Јанева- да, тоа е така поради тоа што кај тие програми имаше кратење со 

ребалансот. 

Виолета Малчева- можам да заклучам дека мал дел е капитални инвестиции. 

Василка Јанева- чекаме средства од Агенцијата за финансиска поддршка на 

земјоделието и руралниот развој. 

Роберт Бешовски- да појаснам, од кога постои Општина Градско ова е најдобриот буџет 

со ваков процент на реализираност и со голем број на реализирани проекти, а вакви изјави, 

мора некој нешто да каже. За 2,5 години ги вративме сите долгови. Никогаш немало секој 

месец седници, дека се променило нешто во општината се променило, жал ми е што на 

некој му смета. Показателите во буџетот се јасни. Толку проекти да се изработат во една 

година немало до сега. Уште повеќе ќе го наполниме буџетот од закупнина на земјоделско 

земјиште, од продажба и сл. Скоро 90% имаме реализација. Како информација општината 

има уште долгови за враќање. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС за 2020 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Завршната сметка на Буџетот на ЕЛС за 2020 година. 

 

4.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести на подрачјето на општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација. 
Виолета Малчева- а во врска со падемијата со коронавирусот. 
Елена Смилкова- за тоа беше изготвена посебна програма врз основа на препораки и 

мерки кои ги предлага Владата. 
Иванче Иванов- програмата за оваа година треба да се реализира во наредниов 

период, за предходната година дали точно се знае календарски која активност кога е 
извршена и колку средства се потрошени. 

Елена Смилкова- денивите кога е извршена активноста има во самата фактура кога ни 
ја доставуваат, исто и сумата треба да се види. 

 



 
 
Александар Јорданов- според фактурите за нареден пат може да се изготви извештај и 

да му се даде на советот. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за спроведување на општи мерки за 

заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2021 

година. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општина Градско за 2021 година. 

 

5.Годишен план за Енергетска ефикасност за 2021 година на Општина Градско.  

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- во врска со планот за Енергетска ефикасност минатата година 

извршивме промена на постоечките со ПВЦ прозори и врати во општинската зграда, потоа 
на објектот Амбуланта во с.Виничани и објектот Старо школо. За оваа година се планира 
му месец Мај да има повик од страна на Владата, планираме замена на постоечките со 
ПВЦ прозори и врати на амбулантата во с.Долно Чичево и школото во с.Подлес, има 
интерес за двата објекти од страна на Планинарското друштво, одлични се за рекреација. 
Потоа се планира реконструкција на фасадата на школото во с.Кочилари и во с.Ногаевци. 

Драги Тричковски- околу овие два објекти во Подлес и Долно Чичево треба да се види 
имаше кираџии. 

Роберт Бешовски- ќе се види прво да се исели. 
Драги Тричковски- за во Подлес во ред е за Планинарското друштво, а не за ловџиите. 

Прво треба да се уреди и да се наплаќа за да може да се одржува самиот објект, да има и 
домар кој ќе се грижи за објектот.  

Роберт Бешовски- ќе оди на аукција. 
Иванче Иванов- може некој ако сака од вечер да престојува. 
Александар Јорданов- се формира Планинарско друштво, сега во недела ќе има марш 

до Клепа. 
Иванче Иванов- во врска со маршот кој што неколку години се организираше во месец 

февруари оваа година не беше организиран толку масовно и не беше под покровителство 
на Општина Градско и Општина Росоман. Планинарското друштво не го организираше тој 
настан. Оваа година како посебен ден на 28 Февруари се организира марш до Клепа под 
покровителство на Планинарското друштво и поради тоа имаше два настана. Од година 
повторно ќе има само еден настан. 

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

расправата,  го стави на усвојување Годишниот план за Енергетска ефикасност за 2021 

година на Општина Градско.  

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Годишниот план за Енергетска ефикасност за 2021 година на Општина Градско. 

 

6.Одлука за именување на еден претставник во училишниот одбор на ООУ „Даме 
Груев“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Снежана Финаева- како претседател се состанавме со членовите на Комисијата за 

верификација, мандатни прашања, избори и именувања и за  претставник во училишниот 
одбор на ООУ „Даме Груев“ Градско го предлагаме Заим Турковиќ. 

Виолета Малчева- внимавајте малку жена му работи во општината. 
Александар Јорданов- тоа не е непотизам. 
Виолета Малчева- има ли врска територијата поради тоа што предходно Тони Стоилов 

е од Виничани. 
Александар Јорданов- нема врска, доколку некој има друг предлог нека каже. 
Димче Петров- јас предложив да биде некој со високо образование, но нема. 
Иванче Иванов- јас го предложив Диме Колев но не е прашан дали ќе сака и останува 

Заим Турковиќ. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет го затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за именување на еден претставник во 

училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“ Градско. 

 

 



 

Од присутните 9 советници, со 6 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ја усвои Одлуката за именување на еден претставник во училишниот 
одбор на ООУ „Даме Груев“ Градско. 
 

7.Завршна сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Детално образложение по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на ЈКП 

„Клепа“ Градско. 
Иванче Иванов- ние како совет нешто изгласавме за отпишување. 
Златко Арсов- тоа беше за ЈКП„Комуналец“ а не за ЈКП„Клепа“. 
Гордана Христова- ако тековно не се наплатат побарувањата подоцна се собираат за 

отпис. 
Иванче Иванов- што помала наплата на вода, толку е поголем отписот. Колку наплата 

имате сега? 
Златко Арсов- наплата имаме околу 75%. 
Иванче Иванов- значи останува 25% секоја година. 
Златко Арсов- правните лица се средени, мора да дојдам до пари за да можам да 

почнам да ги тужам физичките лица, но тоа е голем трошок.  
Драги Тричковски- нели може да им пуштите опомени и со договор заостанатиот долг 

да го плаќаат на рати. 
Златко Арсов- сме пуштиле опомени, сме склучиле и договор, ќе платат една до две 

рати и толку. 
Виолета Малчева- има ли финансиски моѓни лица кои не плаќаат. 
Златко Арсов- нема многу, повеќето се во Стопанството кои се со блокирани сметки и 

нема како да им се наплати. 
Силвана Марковска- фонд за води мора да почне да се плаќа како обврска. Фирмата ги 

исполнува сите обврски, освен за фонд за води, но по втората контрола мора да почне да 
се плаќа.  

Златко Арсов- не гледам друго решение освен да купам 50 саати со протек и да се 
регулира. 

Иванче Иванов- да не се оди по дифолт, но ако се оставе на добар збор тие 
продолжуваат така, мора некој закон да се почитува.  

Александар Јорданов- плаќаме најмалку за вода во регионот, може да си дозволиме за 
луксуз, а за основни потреби не. Свесно го злоупотребуваме тоа дека законски не можат да 
бидат исклучени од системот за водоснабдување.  

Иванче Иванов- мој предлог е на совет да го опростиме тој долг и од нареден месец да 
почнат да плаќаат. 

Златко Арсов- не се согласувам, тоа ќе стане пракса кога ќе разберат и така ќе 
продолжат, тоа не е решение. 

Виолета Малчева- тоа не е законски. 
Драги Тричковски- на тие што се приматели на социјална помош има ли шанса да им 

плаќаат за вода од државата, да добијат некоја помош. 
Виолета Малчева- има реакција дека во с.Ногаевци има покачување на водата од 3 

денари, дали има вистина во тоа? 
Златко Арсов- нема покачување, тоа е за нови цени во врска со регулаторната 

комисија. 
Александар Јорданов- не сме изгласале такво нешто, дезинформација е. 
Гордана Христова- Општина Градско како основач има ли шанса да помогне на пр. за 

адвокат. 
Драги Тричковски- може, зошто да не. 
Гордана Христова- ако се 100.00,00 денари за адвокат да плати општината. 
Роберт Бешовски- општина Градско плаќа дел од вработените, исто така и за чистење 

на снег. 
Силвана Марковска- ЈКП добија помош во однос на Ковид 19. 
Роберт Бешовски- во врска со идеата за поставување на сончеви колектори за 

призводство на електрична енергија, ЈКП треба да направи проект за они да бидат 
сопственици. 

Виолета Малчева- има ли некаде такви  сончеви колектори за производство на 
електрична енергија. 

Роберт Бешовски- има, има фирми кои нудат такви проекти или со јавно приватно 
партнерство. 

 
 



 
Виолета Малчева- нема ли шанси во програмата за енергетска ефикасност да се стави 

за изградба на  сончеви колектори  за производство на електрична енергија која ќе се 
користи за напојување на  пумпните станици  ако спаѓа во таа категорија.  

Иванче Иванов- во врска со наплатата, апел да работиме со луѓето кои не избрале на 
подигање на свеста за плаќање на водата. 

Виолета Малчева- до сега не сум слушнала некој да вика да не се плаќа вода. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет го затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 

година. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Завршната сметка на ЈКП „Клепа“ Градско за 2020 година. 
 

8.Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“ Градско за 2020 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Детално образложение и по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на ЈКП 

„Клепа“ Градско. ЈКП „Комуналец“ должи за плати и данок на добивка, а за ДДВ се исчисти. 
Основни средства нема, трошокот е за струја, утужени се. Има уште двајца вработени, 
размислував општина Градско како основач да поднесе барање за стечајна постапка. 

Виолета Малчева- јавно претпријатие не може да оди во стечајна постапка.  
Гордана Христова- ако за Комуналец не може да се поведе стечајна постапка може ли 

да се припои кон Клепа.  
Силвана Марковска- не Ви препорачувам поради тоа што со самото припојување се 

превземаат и сите долгови и ќе бидат на терет на Клепа. Клепа ќе се доведе до ситуација 
на неликвидност. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на ЈКП „Комуналец“ Градско за 2020 

година. 

Од присутните 9 советници, со 4 гласа ЗА и 5 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско не ја усвои Завршната сметка на ЈКП „Комуналец“ Градско за 2020 година. 
 

9.Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите 

на општинската администрација на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- направивме нова функционална анализа, има неколку потреби. 

Раководителот на одделението за урбанизам ќе оди во пензија, има поднесено барање за 
продолжување но му немаме одговорено. Немаме правник во одделението за општи и 
правни работи и јавни дејности. Елена Смилкова е во одделението за општи и правни 
работи, а работи и во областа од јавните набавки, ќе има полагање за добивање на 
лиценца за јавни набавки. Ќе пратиме уште две лица да полагаат за добивање на лиценца 
за продажба на градежно земјиште. Планирано е и Александар за проценител. Сега имаме 
склучено договор со проценител од Кавадарци. Останува истиот број на вработени. Во 
одделението за урбанизам ќе добиеме место за архитект, урбанист. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за организација, делокругот и начинот 

на извршување на задачите на општинската администрација на општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 8 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина Градско 

ја усвои Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на општина Градско 

 

10.Одлука  за  донесување  на  Измена и  Дополнување на Урбанистички план за 

село Градско, Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- за тоа што предходно Советот го изгласа во врска УПС имавме и 

јавна расправа, ги помина сите фази, доаѓа до Совет за конечно усвојување. Овде станува 
збор за пренамена од Г2 во Е2 за Вардар АД и кај оранжериите и дополнително за 
означување на откупниот центар како пазар, Отпадот, сервисот на Љубе Ончев и 
поплочената површина. Сервисот на Љубе е во фаза на легализација. Исто така треба да 
се добие ознака за градинката  и под Булевар локација за Музејска зграда. 

 



 
 
Драги Тричковски- околу биогасните централи, ќе има пренамена од Г2 во Е2, Г2 е 

лесна незагадувачка индустрија, што е Е2. 
Роберт Бешовски- Е2 е производство на струја. 
Драги Тричковски- колку биогасни централи  ќе има една кај Свињарската фарма, втора 

кај Вардар и оваа е трета кај оранжериите.  
Роберт Бешовски- планот им е за нивни потреби а потоа и да продаваат струја. 
Драги Тричковски- ќе гласам против само заради гасните централи за другото е во ред. 

Вие не знаете колку ќе мириса тоа е скапување на ѓубрето. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет го затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката  за  донесување  на  Измена и  

Дополнување на Урбанистички план за село Градско, Општина Градско. 

Од присутните  9 советници, со 6 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 

Општина Градско ја усвои Одлуката  за  донесување  на  Измена и  Дополнување на 
Урбанистички план за село Градско, Општина Градско. 
 

11.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а)Барање од Илија Петров односно Црковниот одбор од с.Грнчиште за помош во 

финансиски средства или градежен материјал (цемент и усје) за малтарење на ѕидовите 

на црквата Св. Василије Велики во с.Грнчиште.  

Иванче Иванов- може да се помогне со материјал. 

Снежана Финаева- зошто не побараат помош од МПЦ. 

Роберт Бешовски- и лани бараа, не им дадовме, може да им се помогне. 

Драги Тричковски- да не биде во пари нека им се помогне со градежен материјал. 

Виолета Малчева- не е во наша надлежност. 

Александар- предлагам да се види да им се помогне во зависност од можностите на 

општината. 

Со 8 гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Совет на Општина Градско го усвои барањето на Илија 

Петров од с.Грнчиште. 

 

12.Разно. 

Виолета Малчева- во врска со случајот во Виничани кој што се случи пред некој ден 

сакам да кажам дека во моментов не е пријатно да се живее во Виничани, да ти шета 

полиција низ селото. Градоначалникот прво напиша еден пост  па после друг со кој 

директно ја обвини опозицијата , исправка на градоначалникот, објектот не е џамија, во 

1992/93 година некој го впишал како џамија може да се побара историјат и да се провери. 

Тој објект досега никогаш не е сквернавен, зошто се оградува не знам. Да се обвинува 

ВМРО-ДПМНЕ дека е верски нетолерантна   е неточно. Во селата каде живее доминатно 

муслиманско население  ние им направивме  во Водоврати,   пат,  училиште , канализација 

и во Кочилари, пат, канализација, училиште  и многу други проекти. Сето ова се случува 

кога доаѓа Абаз кој е од Виничани а живее во Швајцарија. 7-8% од населението е 

муслиманско но досега немало никакви проблеми во селото. Постарите жители кажуваат 

дека порано тоа било верско училиште Медреса, а не џамија. 

Роберт Бешовски- сакам да ја кажам вистинската состојба. Првиот пост беше реалноста 

и вториот пост е реалност. Луѓето од ИВЗ дошле и оградиле. Ние не бевме известени за 

тоа, имаат имотен лист на кој стои ИВЗ. Дојде човек кажа дека ги оградил муслиманските 

гробишта, требало и џамијата. Разговарав и дел од населението немаат против  

муслиманите, но поврзани се со објектот, било училиште. Реков да се одложи за да нема 

проблеми. Луѓето оградиле, имаше забелешка да не се затвори патеката, се огради само 

просторот. Оградата беше кутната и мислам дека е од страна на опозицијата, јас сум мета. 

Денеска дојдоа медиуми од Скопје дадов изјава. Во понеделник во 11:00 часот ќе дојдат 

преставници од ИВЗ, Ве поканувам да дојдите да се види каква е ситуацијата. Никој немал 

намера некого да навреди. Треба да делуваме со смиреност да се донесе решение.  

Виолета Малчева- самиот чин на оградување буди непријатно чувство кај 

православните. 

 



 

Снежана Финаева- пред две недели бев во Оризари, таму има рушена црква, самото 

население побарале од МПЦ да се огради местото за да нема смет и да не се руши. Не 

можам да разберам таму населението бара да се огради а овде не сакаат, правам една 

паралела.  

Мендерес Тутиќ- дали се фрла смет или не тоа е верски објект и треба да се заштити. 

Викате дека 1992/93 година е променето, не знам како може да се промени, со 10 куќи тој 

објект не може финансиски да се одржува.  

Виолета Малчева- ќе се провери како и кога е променето. 

Снежана Финаева- катастарот има историјат, може да се провери. 

Александар Јорданов- како што кажа градоначалникот во понеделник ќе има  распарава 

во врска со тој објект и секој што сака може да дојде.. 

Роберт Бешовски- историски гледано тоа било турско село, до кога имало турци не 

знам. Турците дали го изградиле објектот како школо или џамија не знам. 

Виолета Малчева- не е тоа џамија, тоа е верско школо. 

Драги Тричковски- кога се распаѓаше Југославија пишувале и ИВЗ и МПЦ, не е добро да 

се меша политика. 

Иванче Иванов- досега убаво се живее немало проблеми, да нема и понатаму. 

Роберт Бешовски- проблемот е што ИВЗ оградува, а се обвинува градоначалникот. 

Виолета Малчева- тоа се поединци. 

Драги Тричковски- ниту сакаме да собираме поени ниту да правиме проблеми.  

Виолета Малчева- секој човек се прашува што се случува. 

Мендерес Тутиќ- знаеш и ти Виолета и Бајро, Жанета го криеше проектот, реков да не 

се чепка, треба да се види до каде е имотот. 

Александар Јорданов- имаше ли дозвола од ИВЗ за изградба на патеката. 

Виолета Малчева- проектот за уредување на центарот во село Виничани никогаш не се 

разгледувал на Совет ниту па за тоа имало потреба.  

Роберт Бешовски- предходно Жанета кажала дека треба да се огради џамијата со 

стубчиња. 

Драги Тричковски- објектот е пред распаѓање, го има ли регистрирано Заводот за 

заштита на споменици, дали е евидентирано, кој ги дал параметрите кога ИВЗ го впишала. 

Мора да има некои параметри. 

Снежана Финаева- како се знае дека е впишано од 1992/93 година. 

Драги Тричковски- така е впишано. 

Мендерес Тутиќ- има институции кои треба да го решат правно, може да дојде до 

рушење и да отепа некое дете. 

Драги Тричковски- нека си стои објектот. 

Мендерес Тутиќ- мој предлог е објектот да се заштити, никогаш немало проблеми 

помеѓу босанците и македонците. 

Снежана Финаева- се крена тензија поради тоа што се пиша дека е донација од 

градоначалникот. 

Александар Јорданов- и ако се поединци како што рековте, настанува политички 

проблем. 

Роберт Бешовски- апелирав дека ќе се доведиме до оваа ситуација, едната страна сака 

да се загради, другата не сака. 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и седмата седница  во 15:00 часот.     
 
 

  08-125/2 
31.03.2021                                                             Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

Александар Јорданов  
 


