
   
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната четириесетта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 28.05.2021 година, со почеток во 11.00 часот 
во салата на Општина Градско на следиот  

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 39-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на 

ООУ „Даме Груев“ Градско за 2022 година. 

3. Предлог- Одлука за утврдување на физибилити студија по ЕСКО модел за јавно-

приватно партнерство за улично осветлување во Општина Градско. 

4. Предлог- Одлука за утврдување на референтната вредност на потрошувачка на 

електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација 

во Општина Градско. 

5. Предлог- Одлука за започнување на постапката за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното 

осветлување во Општина Градско преку воведување мерки за енергетска 

ефикасност според ЕСКО Модел. 

6. Разгледување на барања и поднесоци. 

7. 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 (присутен после 2 точка), 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 40-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 39-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

39-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 39-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  39-та  седница на Советот на Општина Градско.    
 
2.Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ „Даме 

Груев“ Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, Александар Јорданов  и даде збор на 

директорката на ООУ „Даме Груев“, Ленче Стојанова да ја образложи точката од 
дневниот ред.  

Ленче Стојанова- како институција должни сме да изготвиме план за вработување за 
следната година. Мораме до 1 септември да го доставиме до МОН, а пред тоа советот 
дава согласност. Во рок од еден месец добиваме мислење од МОН и го доставуваме до 
МИОА. Во планот имаме планирано вработување за хигиеничар. 

 



 
 
Виолета Малчева- планирано е вработување поради зголемен обем на работа, на што 

се однесува зголемениот обем на работа. 
Ленче Стојанова- вкупно имаме 11 хигиеничари, од кои 1 од Градско оди во Ногаевци 

и 1 од Градско оди во Виничани поради дво сменското работење. Спортската сала од 
есен ја издаваме на користење на физички лица, на спортски клубови, а ја користат и 
учениците, треба одржување на хигиена. Дворната површина е голема, дворот е среден. 
Дезинфекција се врши редовно. Обемот на работа е зголемен. 

Иванче Иванов- во услови на пандемија зголемен е и обемот на работа. Во овој 
образец има вкупно 12 лица, 10 македонци, 1 бошњак и 1 албанец. Не е нагласено дека 
се технички персонал. Зошто ги нема наставниците. 

Ленче Стојанова- наведено е дека станува збор за технички персонал, во овој план е 
ставен и секретарот како ненаставен кадар, а наставниците не се опфатени со овој закон. 

Димче Петров- лицето за кое се планира вработување дали ќе биде од населеното 
место каде нема хигиеничар или ќе биде од Градско? 

Ленче Стојанова- пожелно е да биде од населеното место, но не мора. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Годишниот план 
за вработување на ООУ „Даме Груев“ Градско за 2022 година. 

Од присутните 8 советници, со 6  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување на ООУ 
„Даме Груев“ Градско за 2022 година. 
 

3.Одлука за утврдување на физибилити студија по ЕСКО модел за јавно-приватно 

партнерство за улично осветлување во Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение во однос на физибилити студијата по ЕСКО моделот за јавно приватно 

партнерство дадоа лицата Здравко Стефановски и Бранислав Стојановиќ  консултанти од 
Европската банка за обнова и развој.  

Здравко Стефановски- за приклучување кон еден ваков проект желба изразија 28 
општини. Договорот е унифициран за сите општини и истиот е поминат преку 12 правни 
субјекти. На тендерот ќе добие онаа фирма која што ќе понуди најголема заштеда на 
енергија, најкраток рок за враќање на инвестицијата и најголема нето финансиска 
добивка на општината. Покрај замената на уличните светилки на ЕСКО компанијата паѓа 
и одржувањето. Од почнувањето со монтажа до целосно завршување општината нема 
обврска за плаќање кон ЕСКО компанијата. ЕСКО компанијата со свои механизми го 
решава и проблемот со крадењето на струјата. Советот на општината носи одлука и за 7 
дена тендерската документација се објавува електронски, потоа 30 дена се остава 
простор за достава на понуди, после тие 30 дена се доставуваат и мостри од страна на 
фирмите. Тие мостри се доставуваат на испитување на електротехничкиот факултет  за 
да се утврди дали одговараат на стандардите пропишани согласно тендерската 
документација. 

Виолета Малчева- моментално какви светилки има на уличното. 
Здравко Стефановски- во моментов се натриумови светилки, но штедливи се лед 

светилките. 
Виолета Малчева- рековте дека векот на траење на светилките е 23-25 години. Кај нас 

со еден ваков проект пред 4 години беа сменети сите светилки, зошто повторно да се 
менуваат.  

Здравко Стефановски- физибилити студијата е правена врз основа на постоечката 
ситуација. Без разлика кога се сменети светилките, со овој проект ќе имате заштеда. исто 
така  сега и одржувањето е на терет на општината, а со проектов одржувањето ќе биде на 
ЕСКО компанијата.  

Бранислав Стојановиќ- во секој случај ќе се добие заштеда. Се оди со примена на 
стандард, во зависност од улицата се ставаат и цветилките. На годишно ниво заштедата 
е околу 2.000.000,00 денари. 

Здравко Стефановски- сличен состав имаше и во Валандово. Растат трошоците за 
одржување. 

Иванче Иванов- што ако утре излезе нова технологија. 
Бранислав Стојановиќ- заменете ја повторно. 
Иванче Иванов- јавно приватно партнерство помеѓу Општина Градско и кој друг. 
Здравко Стефановски- помеѓу општината и ЕСКО компанијата. 
 



 
 
Иванче Иванов- рековте дека целата инвестиција ќе биде на ЕСКО компанијата. 
Виолета Малчева- што е ЕСКО. 
Здравко Стефановски- да инвестицијата ќе биде на компанијата, ЕСКО е стандард кој 

треба да го исполнуваат фирмите. 
Иванче Иванов- кои компании може да се регистрираат? 
Здравко Стефановски- сите кои се јаки и кои можат да ги исполнуваат бараните 

стандарди. 
Иванче Иванов- имаме сознание дека месечно за улично осветлување се плаќа околу 

230.000,00 денари. Вашите референтни вредности се совпаѓаат со општинските 
податоци. Што ако нема заштеда? 

Здравко Стефановски- општината нема обврска да плаќа кон ЕСКО компанијата. 
Бранислав Стојановиќ- во тендерската документација ќе се дефинира моќноста на 

светилките и типот на улица. 
Драги Тричковски- на местото на сега постоечките светилки од 70 вати планирате да 

се заменат со светилки од 20 вати, како ќе осветлуваат нема ништо да се гледа. Да не 
испадне дека ќе заштедиме, а нема ништо да се гледа. Во кое својство сте вие. 

Здравко Стефановски- во својство на банката. 
Драги Тричковски- новите сијалични места кои се планираат да се постават од 

бензинската пумпа до Винаријата, ќе се финансираат само сијалиците или и бандерите. 
Здравко Стефановски- комплет. 
Иванче Иванов- до градоначалникот, Градско ќе добие нов лик, не дај боже да се 

случат некои правни замки во однос на реализирањето на договорот. 
Здравко Стефановски- овој договор од 60 страни како што реков и на почетокот е 

поминат преку 12 правни субјекти. 
Драги Тричковски- 350.000 евра заштеда за 10 години нема шанси. Требаше прво да 

се види пробно со една улица, а вака зборуваме паушално на не испитано. Сметам дека 
треба убаво да се размисли пред да се донесе одлука. Вие не пратите до потпишување 
на договорот и толку, вашата работа завршува. 

Роберт Бешовски- мало објаснување, имавме состојба каде добивме грант пред 4 
години врз основа на земен кредит за набавка на возило за собирање на смет 80.000 
евра и  20.000 евра за набавка на канти на тогашниот градоначалник Глигор  Коцев. Врз 
основа на тој кредит градоначалничката Жанета Чаушевска добива грант од 250.000 евра 
за изградба на улици и замена на уличните светилки со натриумови. Сметам дека 
општината донела погрешна одлука поради тоа што не се смениле со лед светилки, 
грешката е направена. Натриумовите биле подобри од живините, но овие се подобри од 
двете. Како општина немавме заштеда бидејќи имаше зголемување на сијалични места. 
Имавме блокирана сметка до лани. Заинтересираноста е од моја страна и горд сум на 
овој проект. Наши пари не даваме, од заштедата добиваме нова линија. Градско има две 
темни зони, сигурен сум дека ќе добиеме поквалитетно осветлување, на новата линија 
имаме можност да поставиме камери, ќе немаме обврска да плаќаме за одржување на 
уличното.  

Иванче Иванов- дали овие 63 светилки влегуваат во овој проект? 
Здравко Стефановски- да, влегуваат во проектот. 
Иванче Иванов- сметам дека треба да бидиме едногласни во донесувањето на 

одлуките. 
Драги Тричковски- сметам дека за периодот кој што е планиран со договорот како 

општина ќе немаме никаква заштеда. 
Роберт Бешовски- ако плаќаме 100.000,00 денари на месечна основа, таа фирма што 

ќе се избере има заштеда од 60% ние имаме заштеда од 60.000,00 денари. Треба да го 
исплатиме ануитетот кој ако е 50.000,00 денари, 10.000,00 денари имаме заштеда во 
буџетот. Добиваме нова линија и замена на светилките. Го добивме и вториот проект од 
областа на енергетската ефикасност, ова ќе биде трет. 

Здравко Стефановски- во тендерската документација наведено е бодувањето и тоа 
врз основа на животниот век на сијалиците се добива 15 бода и врз основа на 
наддавањето се добива 85 бода.  

Мендерес Тутиќ- проектот е во ред, рековте дека сијалиците ќе ги осветлуваат 
улиците, но како ќе се реши тоа во селата каде што бандерите се поставени во 
дворовите.  

Здравко Стефановски- светилките ќе бидат завртени кон улицата, а не во дворот. 
Имаме нестандардно осветлување , но се почнува да се прави ред. 

 
 



 
 

Виолета Малчева- бандерите се наместени во двор не од што ние така сме сакале. 
Димче Петров- според стандардите ако една улица треба да има 20 светилки, а има 

15 нови ли бандери ќе се поставуваат. 
Здравко Стефановски- не, ние одиме со постоечката инфраструктура, од потрабата ќе 

се види каква сијалица да се стави. 
Иванче Иванов- во врска со тендерската документација рековте бодувањето е 15 бода 

со 85 бода, што ако тоа не се оствари? 
Здравко Стефановски- тоа не е можно, поради тоа светиките се испитуваат. 
Иванче Иванов- значи 20 години ќе имаме улично, без проблем. 
Здравко Стефановски- 25 години ќе бидите мирни. 
Виолета Малчева- со сијалиците кои ќе се демонтираат, ќе се местат нови линии кои 

нема да бидат опфатени со овој проект и ќе бидат на терет на Општина Градско. Лично 
сметам дека проектите  преку  јавно приватно партнерство не се покажале како позитивни 
искуства, како општина ќе се најдиме во незавидна ситуација. 

Драги Тричковски- се дава во владение на фирмата која ќе добие на тендер. 
Здравко Стефановски- не во владение, само одржување.  
Драги Тричковски- со која заштеда ќе ги наплати фирмата која што ќе доби на тендер 

тие 350.000 евра. 
Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на физибилити студија по 

ЕСКО модел за јавно-приватно партнерство за улично осветлување во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за утврдување на физибилити студија по ЕСКО модел за јавно-
приватно партнерство за улично осветлување во Општина Градско. 
 

4.Одлука за утврдување на референтната вредност на потрошувачка на 

електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во 

Општина Градско. 

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 утврдување на референтната вредност на 
потрошувачка на електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за 
експлоатација во Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за утврдување на референтната вредност на потрошувачка на 
електрична енергија за јавно осветлување и референтни услови за експлоатација во 
Општина Градско. 
 

5.Одлука за започнување на постапката за доделување на договор за 

воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното 

осветлување во Општина Градско преку воведување мерки за енергетска ефикасност 

според ЕСКО Модел. 

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 започнување на постапката за доделување на 
договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното 
осветлување во Општина Градско преку воведување мерки за енергетска ефикасност 
според ЕСКО Модел. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ја усвои Одлуката за започнување на постапката за доделување на договор за 
воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното 
осветлување во Општина Градско преку воведување мерки за енергетска ефикасност 
според ЕСКО Модел. 
  

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

-нема 

 

 

 



 

 

7.Разно. 

Драги Тричковски- повторно ќе се навратам на копањето песок кај с.Уланци. 

Службеник на Водостопанство е таму, се работеше и на 24 мај на празник, работат и кога 

е работен ден и кога не е работен. Песокот нагло се краде. Да се складира песокот и со 

испратница да се регулира колку песок се носи, нема никаква контрола. Граѓаните 

негодуваат, се обратиле и до инспекторатот има и одговор. Проект за мостот немаат 

направено само лажат. Да се стави крај на ова еднаш за секогаш. Нека дојдат во 

општината нека ни објаснат врз основа на што се црпи песокот. Нека ја исцрпат 

предвидената кубикажа и нека се престане со крадењето на песокот.  

Роберт Бешовски- што ние како општина треба да направиме. 

Драги Тричковски- да се јавиме до инспекторатот. 

Роберт Бешовски- проектот го имаме, може да го видиш. Им рековме изведувачот да 

го тампонира патот од Жито Вардар до мостот. Ги повикавме од Градба промет, еден ден 

му го блокиравме патот, ако е потребно и пак ќе го направиме истото. Ќе бидат блокирани 

додека не ги исполнат условите. Министерство за животна средина дава дозвола на 

Водостопанство Тиквеш, а после тоа они склучуваат договор со фирма, во случајов 

Градба промет. 

Драги Тричковски- празник е неработен ден, они работат. Колку кубика дрва исекоа, ги 

уништија, каде се дрвата никој не знае, не се води никаква контрола. 

Роберт Бешовски- според проектот треба да ги донесат до брегот и шумско 

стопанство да ги земе. 

 

  

  

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