
   
 

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

на ден 29.04.2021 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 38-та седница на Советот на Општина Градско. 

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

Градско за периодот од 01.01.2021 до 31.03 2021 година -прв квартал. 

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

„Развој на патната инфраструктура преку Изградба на дел од улица Староградска 

во Долно Градско, Општина Градско“. 

4. Предлог- Одлука за сопствено учество. 

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

„Подобрување на локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на улица 

Илинденска, нас.Градско, Општина Градско“. 

6. Предлог- Одлука за сопствено учество. 

7. Предлог- Одлука за давање согласност  за измена на Годишниот план за 

вработување за 2021 година. 

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 (присутен после 2 точка), 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 8  гласа ЗА беше усвоен. 

 
Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 

дневниот ред за 39-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 38-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

38-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 38-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  38-та  седница на Советот на Општина Градско.    
 
2.Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина Градско 

за периодот од 01.01.2021 до 31.03 2021 година -прв квартал. 

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

администрација. Прикажана е реализацијата во однос на приходите и расходите за 
првиот квартал во 2021 година. Прегледно е се прикажано, немаше реализација во 
колоната на донациите. Имаме остварување од 40%. Средствата до АФПЗРР ги 
исплативме (ги добивме средствата кои ги чекавме пред нова година).  

Виолета Малчева- на стр.2, други договорни услуги 500.000,00 денари, на што се 
однесува. 

Василка Јанева- тоа е за договор на дело. 



 
Виолета Малчева- има и за времени вработувања. 
Василка Јанева- да, тоа е за лицата кои се ангажирани преку агенција. 
Виолета Малчева- 30.000,00 денари на која невладина организација и е исплаќано. 
Василка Јанева- на ФК Локомотива, има исплата врз основа на одлука донесена на 

совет, а може да се исплаќа и со одлука на градоначалникот. 
Виолета Малчева- планот е за цела година, а реализацијата е за три месеци. 
Василка Јанева- да. 
Драги Тричковски- други помошни активности во образованието 95.000,00 денари 

(723119). 
Василка Јанева- тоа се самофинансирачките активности. 
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 01.01.2021 до 31.03 2021 година -прв 
квартал. 

Од присутните 8 советници, со 5  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
го усвои Кварталниот финансиски извештај за извршување на Буџетот на Општина 
Градско за периодот од 01.01.2021 до 31.03 2021 година -прв квартал. 
 

3.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско „Развој на 

патната инфраструктура преку Изградба на дел од улица Староградска во Долно 

Градско, Општина Градско“. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- имавме одлука донесено предходно, се направи измена во законот 

во однос на начинот на пополнување на апликацијата. Се донесе нов правилник. Да не 
направиме грешка со стар датум да ги потврдиме истите одлуки. Ќе аплицираме во БРР, 
програмата е две годишна, имаме можност да аплицираме по јавен повик за развој на 
урбаните подрачја и развој на подрачја со специфични развојни потреби, развој на 
селата. Има и нова група за урбаните општини. Во развој на селата може да аплицираат 
со 50%, имаме можност до 18.000.000,00 денари за Вардарскиот плански региот вкупно. 
Ставивме за Илинденска за 2 и 3 фаза заради големината на инвестицијата и движењето 
на возилата. Ако не ќе правиме со сопствени средства. 

Драги Тричковски- до каде е работата со патот до Манастирот во Чичево, се планира 
ли да се реализира. 

Роберт Бешовски- да, парите ни се одобрени, планираме комбинација со МИСА, 
тампонот да го земаат од МИСА и дел од патот да асфалтираат плус, или да добиеме 
заштеда од 2.000.000,00 денари со јавните набавки. Планираме оваа година да се 
реализира, планираме да се почне од Манастирот на доле до каде ќе се стаса. 

Виолета Малчева- зошто е различно учеството едното е со 5% а другото со 10% 
учество. 

Роберт Бешовски- ставивме плус 5% за да не рангираат подобро, важно е 
лобирањето. 

Драги Тричковски- до каде е работата со улицата Панко Брашнаров. 
Роберт Бешовски- аплициравме, ако не ги добиеме средствата сами ќе финасираме 

од буџетот на општината. Таму треба да се реши прво канализацијата, ќе се стави 
дополнителна решетка кај земјоделската аптека на Диме Колев каде се спојува со улица 
Илинденска. Проектот е готов, од УНДП средствата ни се одобрени треба да се реши 
проблемот со атмосферската канализација. Атмосферската вода ги уништува улиците и 
регионалниот пат, треба да се заштитат. 

Иванче Иванов- каде се планира да истекува атмосферската канализација. 
Роберт Бешовски- исто како и фекалната канализација. 
Иванче Иванов- со изградбата на улица Илинденска се предвидува ли по природен 

пат да оди, целосен зафат на атмосферската канализација до Вардар. Главната аорта ќе 
биде улицата Александар Македонски. 

Роберт Бешовски- треба да се направи канал од крајот на Капетанови куќи до 
Винаријата Стоби, дадовме пректна задача. 

Драги Тричковски- на времето имаше канал, после се потрупа, за тоа е тој испуст кај 
старата општина. Се планира да боде отворен или затворен. 

Роберт Бешовски- затворен, имамедно размислување да се направи зафат од 
улиците 8-ми Ноември, Илиндеска и Панко Брашнаров, Колекторот е голема потреба за 
Градско, имаме проблем со атмосферската вода.  

Драги Тричковски- да се види ако е скапо нека биде  отворен канал. 
 



 
Гордана Христова- мислам дека проблемот не е толку од атмосферската вода колку 

што е од градењето. 
Роберт Бешовски- не сме воделе грижа. 
Гордана Христова- приметувам дека надвор од дворовите се сади цвеќе или дрва и на 

раскрсниците не е прегледно. Кој е одговорен за тоа. 
Роберт Бешовски- тоа е злоупотреба на површината. 
Гордана Христова- треба да се гледа од безбедносен аспект. 
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 „Развој на патната инфраструктура преку 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 „Развој на патната 
инфраструктура преку Изградба на дел од улица Староградска во Долно Градско, 
Општина Градско“. 

 
4.Одлука за сопствено учество. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 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. 
 

5.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

„Подобрување на локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на улица 

Илинденска, нас.Градско, Општина Градско“. 

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 Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско „Подобрување на локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на 
улица Илинденска, нас.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 „Подобрување на 
локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на улица Илинденска, 
нас.Градско, Општина Градско“. 

 

6.Одлука за сопствено учество. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 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. 
 

7.Одлука за давање согласност  за измена на Годишниот план за вработување за 

2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- го имате планот, предходно донесовме одлука за функционална 

анализа, систематизација, дадена е согласност врз основа на тоа правиме измена на 

планот. 

Гордана Христова- на што се однесува измената на систематизацијата? 

Роберт Бешовски- немаме правник, Ацо Атанасов е раководител на одделението за 

урбанизам, а сега ќе се пензионира. За тоа користиме правни услуги. Сега имаме ставено 

правник во одделението за општи и правни работи. Треба двајца економисти за нормално 

да функционираме, архитект, градежен инженер, правник. 

Драги тричковски- ме интересира како оди унапредувањето на вработените, има многу 

совеници, некои 10 години се помлади соработници. 

Роберт Бешовски- треба според кариерата, работниот стаж, согласно образованието, 

согласно оценувањето кое се спроведува, според закон. Моите предходници направиле 

проблем што не направиле унапредување. Не треба да се гледа политички. Пецо 

Кузманов завршил не го унапредиле, јас го унапредив. 



Драги Тричковски- помлади соработници колку се? 

Роберт Бешовски-  помлади соработници се двајца, и тоа е кога прв пат некој се 

вработува. Јас бев 4 години помлад соработник непотребно, секој треба да го добие 

заслуженото. 

Драги Тричковски- како се води Александар Ѓорѓиевски, како се води Елена Смилкова. 

Зошто не се гледа исто. 

Роберт Бешовски- и двајцата се помлади соработници.  

Виолета Малчева- не е унапредувањето само со годините стаж туку и со оглед на 

работните задачи кои ги вршат вработените. 

Роберт Бешовски- за Александар Ѓорѓиевски го планирав за проценител, треба да 

полага за лиценца, но сега нема поради тоа што има суфицит на проценители. 

Виолета Малчева- имате ли лица за оттуѓување на градежно земјиште и какви звања 

треба за тоа? 

Роберт Бешовски- лицата треба да се со високо образование, полагаат за лиценца, 

оди преку ЗЕЛС. Од општината такви лиценци имаат Ацо Здравевски, Пецо Кузманов, 

Лилјана Љуткова и Ацо Атанасов. 

Драги Тричковски- Вардар АД Градско гледам работат, булдожери ринат земја, тоа е 

нива не е градежно земјиште. Не е во дорот на Вардар. 

Роберт Бешовски- тоа е нивно место, треба да се види точно кога ќе се оформи 

парцелата. 

Виолета Малчева- во врска со 5 лица за кои се планира превземање во други 

институции, не случајно тие лица се вработени во општина Градско и директорот има 

кажано дека со превземање ќе му бидат само на терет. Да не си играме со судбината на 

луѓето, а и со самото превземање на лицата ЈКП да биде не функционално. Се планира 

хигиеничар, нели има хигиеничар во општината. 

Роберт Бешовски- и предходно имаше две. Ние сме единствена општина каде лицата 

се вработени во општината а вршат работи за ЈКП. 

Виолета Малчева- има планирано комунален редар, зошто кога не е од големо 

значење за општината. Која е поентата да се врши префрлање на работници во ЈКП  од 

една стран, а од друга страна да примате нови во општината. Соработници од која област 

се, какво образование се бара.  

Роберт Бешовски- во систематизацијата комунален редар има планирано и 

предходно. За превземањето го оставивме како опција, не значи дека ќе се реализира. на 

општина Градско и треба повеќе стручен кадар. Долговоте се ги направиле поради 

неплански расходи. Сметката на општината е одблокирана и имаме реализација на 

проекти, сега фокусот е на ЈКП. Имавме можност да земиме скип, а да не се прави 

улицата во Подлес. Одлучивме да ја направиме улицата. За вработувањата треба да се 

внимава, јас сум за тоа поголем фокус да се стави на стручни лица. 

Драги Тричковски- за тоа има оценување. 

Роберт Бешовски- се согласувам, ако сакаме квалитетна општина треба и квалитетен 

стручен кадар. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја  стави на усвојување Одлуката за давање согласност  за измена на 
Годишниот план за вработување за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање согласност  за измена на Годишниот план за вработување за 2021 
година. 

     

8.Разгледувања на барања и поднесоци. 

-нема 

 

9.Разно. 

Драги Тричковски- и на минатата седница реагирав и сега ќе се осврнам на мостот на 

река Варадр кај Уланци и на копањето песок. Да се стави крај, сега има и втора фирма 

која работи, никој не реагира. Може ли мостот да се заштити. 

Роберт Бешовски- мостот е заштитен. 



 

Драги Тричковски- мора да има дата до кога ќе работат. Што општина Градско има 

благодет од сето тоа. Да го видиме проектот за заштита на мостот. 

Димче Петров- доста дрва ставаа. 

Драги Тричковски- луѓето зборуваат, да се формира комисија од совет ако имаме 

надлежност, да се реагира некако. Не е добро, да се види проектот, надзор има ли. Никој 

не дојде да ни ги објасни работите. 

Иванче Иванов- го замолувам градоначалникот да даде детално образложение за 

експлоатацијата на песок и кој ќе биде бенефитот од тоа. Знам дека цела работа оди 

преку Водостопанство Тиквешко Поле. До кога ќе се работи. Има нанос од 300м3 камења, 

мостот е во голема мера заштитен. 

Драги Тричковски- дали има некој што ги брои камионите, секаде има, да се води 

некоја контрола. 

Виолета Малчева- во Источна Македонија нема ништо копано по брегот на течението 

на река Брегалница, нема издадено дозволи. 

Роберт Бешовски- пред 7 години на првата година на мандатот на Жанета Чаушевска 

се правеше проценка на речното корито. Јас како вработен во општината бев вклучен во 

тоа, заштитата тогаш ја префрлија на општината, а немаме ингеренции за заштита на 

речното корито и заштитниот појас без дозвола. Посочивме дека имаме проблем со 

ерозија на десниот брег на реката Вардар. Ерозија може да настане и во Старо Градско, 

поплавно подрачје сме, исто и во Ногаевци, кај мерата, кај Виничани. Кога има голем 

водостој има проблем во Старо Градско кај Тони Христов. Бено Комерц копаше песок, а 

требаше да прави заштита. Со годините десниот брег станува опасност, за да се прекине 

ерозијата треба да се стават бетонси крстови. Како главен проблем беше посочен 

островот кај Уланци, Водостопанство Тиквеш треба да изработи проектна документација. 

Дозволата им е дадена пред 2 години. Ние како општина Градско сме го посочиле 

островот како проблем. Се крена паника за мостот од страна на Панче Атанасов, сега и 

они работат и мостот стои. 

Виолета Малчева- Водостопанство нека го донесе проектот да се види, што е 

предвидено да се работи според проектот. 

Роберт Бешовски- заштитата е направена уште не црпат песок, има рокови. Нивната 

дозвола е од островот до Старо Градско. Им кажав да не помислуваат да прават 

градежни работи, јас ќе ги стопирам, предмет е островот а не крајбрежјето. Ако не го 

почитуваат тоа ќе иницирам да им се одземе дозволата. 

Иванче Иванов- нама потреба да се работи после островот, ќе имаме ли ние како 

општина бенефит од сето тоа, на пр. да се тампонира патот покрај оранжериите. Ставија 

камења тоа е голема инвестиција, но 50-100м под мостот немаат чепкано. Има ли во 

договорот колку време ќе експлоатираат и каде сме ние како општина.  

Виолета Малчева- сите информации ги има Водостопанство Тиквеш, нека дојде некој 

нека ни каже, нека ни презентира на совет. 

Иванче Иванов- ние ги трпиме последиците.  

Димче Петров- општина Градско нема никаков бенефит од сето тоа, општината да има 

некој профит, за возврат да се тампонира некоја улица или слично. 

Драги Тричковски- заклучок од сето ова е да дојде преставник од Водостопанство 

Тиквеш да објасни, да видиме како работат, мора да водат градежен дневник, градежна 

книга. 

  

  

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