
   
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната четириесет и првата седница на Советот на Општина Градско 

на ден 07.06.2021 година, со почеток во 18.00 часот 
во салата на Општина Градско на следиот  

 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 40-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2021 година- 

прв ребаланс. 

3. Предлог- Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на 

Центар за развој на Вардарски плански регион. 

4. Разгледување на барања и поднесоци. 

5. 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 41-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 40-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

40-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 40-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  40-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2021 година- прв 

ребаланс. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Претседателот на советот збор и даде на Василка Јанева од општинската 

администрација да ја образложи точката. 
Василка Јанева- од страна на Министерството за финансии добивме нов допис, има 

дополнување нов член 22 согласно кој сопствените приходи наместо со 30% сега можат 
да се планираат со 50% пораст.  Со новиот допис кој го добивме од од министерството 
имаме 16.447.114,00 денари, предходно имавме 14.254.165,00 денари што значи имаме 
зголемување од 2.192.949,00 денари. Пренесен вишок на приходи имаме 1.408.303,00 
денари. Имаме приходи од промет на недвижности на РМ со одлука на Влада градежното 
земјиште се дава на располагање на општините, имаме прилив  од 3.059.112,00 денари. 
Вкупно зголемување на основниот буџет имаме 6.660.364,00 денари. Дотациите во 
школото има пренесен вишок од 2.928.444,00 денари. Тоа значи дека целокупнот буџет се 
зголемува за 9.588.803,00 денари. Во расходниот дел имаме измена во програмата 
Градоначалник за исплата на отпремнина на Ацо Атанасов за пензионирање. Има 
зголемување во комунални услуги. Најголемо зголемување имаме во програмата ЈД- 
изградба и реконструкција на локалните патишта и улици. Имаме нова програма ЈН- 
урбана опрема 800.000,00 денари. Кај дотациите во школото има нова програма НА- 
капитални расходи за купување на информатичка опрема, друга опрема, училишен мебел 
и сл. 



 
 
 
Роберт Бешовски- веќе втор пат имаме зголемување на буџетот 2020 и сега 2021 

година, предходно немало. Ние сега го прошируваме буџетот за 6.660.364,00 денари. 
Оставивме средства од минатата година имавме плус пари за испата на плати. Сметката 
на општината ја деблокиравме и сега е финансиски стабилна. Тие вишок на средства сега 
ги распределуваме. Кога го правевме буџетот за 2021 година одевме со 30% 
зголемување, сега е 50%. Од Вардар Градско добивме средства за дооформување на 
парцелата, постигна цена согласно законот за градежно земјиште. Министерството за 
финансии ни дозволува проширување бидејќи тие средства не ни беа планирани во 
буџетот. Од ЈД програмата на Бетон имаме исплатено 10.000.000,00 денари за локалниот 
пат до село Чичево, остануваат уште 9.000.000,00 денари. Треба да исплатиме за улица 
Илинденста, за Лаките и за Кочо Рацин во Виничани. По завршување на електронските 
аукции  имаме заштеда од околу 2.000.000,00 денари. Зголемувањето за спортските 
клубови е за Локомотива, влезе во втора лига. Имаме пари предлогот е да се зголеми 
сумата. Им треба поддршка, општината ќе помогне, дел ќе се бара од спонзори. Урбана 
опрема е за детски игралишта на неколку локации кај фудбалското игралиште, по селата, 
Капетанови куќи. 

Иванче Иванов- се согласувам со излагањето, дотациите во школото од 2.000.000,00 
денари  што се планира и 6.000.000,00 денари за улици до каде е стасана работата со 
улица Панко Брашнаров. Во врска со Локомотива за поздравување е влегувањето во 
втора лига, но за одржување на клубот треба пари. Поддршката ја имаат но за да биде во 
континуитет мислам дека нема да бидиме моќни во иднина тоа да го издржиме ако биде 
само на терет на општината. Треба да се насочат да бараат спонзори. Јас сум за 
понатаму да функционираат професионално, да се плаќа тренер, треба добро 
одржување. Можеби 2021/2022 ќе се истурка, но за понатаму незнам. 

Роберт Бешовски- во врска со школото тие пари треба да ги искористат, магацинот 
одеше со јавна набавка, треба да исплатат, чекаа ребаланс. Веќе го употребуваме, 
1.900.000,00 денари се за магацинот и 1.000.000,00 денари треба да ги искористат за 
молерисување, за фасадата на школото во Ногаевци и во Кочилари. За Локомотива за да 
функционира во 2 лига треба минимум од 50.000 до 60.000 евра. Нашата поддршка е 
добра, но поддршката е и од приватниот сектор, донесовме тренер, донесовме играчи. 
Тоа беше за 3 лига, сега и за во 2 лига општина Градско ќе финансира за основните 
потреби, се разговара со фирми има интрес да помогнат. За улицата Панко Брашнаров 
аплицирано е во нова група проекти во МЛС преку БРР, се уште немаме известување 
дали ќе добиеме средства. Ако имаме негативен одговор со сопствени средства ќе ја 
направиме. Имаме одговор за Илинденска за 2 и 3 фаза. Чекаме одговор и за 
Староградска ако не и таа улица ќе се прави со сопствени средства.  

Иванче иванов- предлог за Локомотива барем еднаш годишно да се прави некоја 
забава, да се донираат средства, да се најде некој начин. 

Роберт Бешовски- во врска со младите, има тренер од Неготино кој ги тренира 
малите. Ќе ги превземиме и нив, да се направи спогодба, да се формираат две групи и да 
си тренираат под брендот Локомотива. Картичките за Локомотива се уште постојат, има 
интерес да се направат и дресови, шорцеви и сл.  

Димче Петров- соблекувалната ги задоволува ли условите? 
Роберт Бешовски- да ги задоволува условите, планираме да се направи доградба. 
Драги тричковски- кое е учеството на ФСМ во однос на клубовите, дава ли нешто за 

клубот и кој е тој износ. 
Роберт Бешовски- за во 3 лига даваа ваучер од 1000 евра, а  Росоман за во 2 лига 

доби 5000 евра, сумата е од 5000 до 10000 евра. Тоа е ваучер кој го дава Агенцијата за 
млади и спорт. 

Виолета Малчева- Драги праша за ФФМ дали дава пари, а не агенцијата. 
Роберт Бешовски- ФФМ не дава пари, фирмите кои што ќе одлучат да донираат  не  

плаќаат  данок на добивка  кој треба да го платат кон државата.  
 Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина 
Градско за 2021 година- прв ребаланс. 

Од присутните 9 советници, со 6 гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско ги усвои Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 
2021 година- прв ребаланс. 

 
 
    



 

 

 

3.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за 

развој на Вардарски плански регион. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- прават пререгистрација на Центарот за развој на Вардарскиот 

плански регион, обично техничко прашање е, им треба одлука од сите општини од 
вардарскиот регион. 

Драги Тричковски- во врска со ВПР како функционираат, ние учествуваме ли со некои 
средства. 

Роберт Бешовски- да, сите општини учествуваат, нашето учество на годишно ниво е 
околу 30.000,00 денари. 

Драги Тричковски- значи малку пари се, сите вработени се од Велес, дали има 
запослување од други општини, кој го финансира државата или општина Велес. 

Роберт Бешовски- нашиот дел како што реков е околу 30.000,00 денари. После долго 
време искористивме средства преку ВПР. Глигор не искористил, Жанета искористи 
средства за летниковците и тоа е во ред. Јас барав да има некое ферплеј делење на 
средствата и со притисок на помалите општини успеавме да се направи рамномерно 
распределување на средставта. Добивме средства за изградба на откупниот центар, за 
улицата во Подлес и дел од патот до Манстирот во Чичево.  

Драги Тричковски- има ли шанса од Општина Градско некој да работи тој центар, 
сепак е за општините од вардарскиот регион, не е само за Велес. 

Роберт Бешовски- нема од Велес се сите. Ние немавме платено од кога е основан 
центарот. Успеавме да платиме и сега е добро. Бараа и други општини да се вработат 
луѓе, но буџетот е лимитиран. Бараме два пати да ни достават извештај за тоа кој што 
работи и сл., кога ќе добиеме одговор ќе ви го дадам да го видите. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката 
за основање на Центар за развој на Вардарски плански регион. 

Од присутните 9 советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на Центар за развој на 
Вардарски плански регион. 
 

4.Разгледувања на барања и поднесоци. 

   а) Барање од Планинарското спортско друштво „Клепа“ од Градско за доделување 

на финансиски средства за учество во планинарски акции, но и за организирање на свои 

акции. 

Драги Тричковски- наведено ли е за што се бараат средствата, дали за набавка на 

опрема или за набавка на нешто друго. 

Иванче Иванов- за покривање на патни трошоци. 

Роберт Бешовски- бараат средства за административни потреби и дел за пат. 

Драги Тричковски- регистрирано ли е друштвото? 

Роберт Бешовски- да, регистрирано е. Мој предлог е да им се одобрат 30.000,00 

денари ако се согласувате. 

Драги Тричковски- да не испадне да им се даде и пари и превоз, немам ништо против 

јас сум и 1000 евра да им се даде, да не се злоупотребува, општина Градско има комбе 

може да се користи за превоз. 

Роберт Бешовски- сакаат да прават знаме, амблем и за тоа се потребни средства. 

Димче Петров- до каде е работата со домот во Подлес. 

Роберт Бешовски- за домот добивме решение за проект за енергетска ефикасност и 

за амбулантата во Чичево да се сменат прозорците и влезните врати. Ги известивме 

луѓето кои ги користат просториите кога ќе се почне со работа да се иселат.  

Драги Тричковски- објектот во Чичево од десната страна е катастрофа. 

Роберт Бешовски- во иднина нема да може така да се даваат просториите, ќе оди 

преку е-ствари. Има проблем и со мамастирот во Чичево, треба да се направи пристапна 

патека до водопадот, има заинтересираност за посета. Да се направи и училиштето во 

Подлес. 

 



 

 

Иванче Иванов- треба ако се дава во иднина на тој кираџија да му се определи и 

колкав простор ќе користи, да се одржуваат просториите. 

Драги Тричковски- мој предлог е планинарскиот дом да им се даде на користење на 

планинарското друштво. 

Димче Петров- да се дава и за преноќување, да можат луѓето да го користат и за таа 

намена доколку има потреба. 

Александар Јорданов- дали го прифаќате предлогот на Градоначалникот на СПД 

„Клепа“ од Градско да му се доделат 30.000,00 денари. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на СПД „Клепа“ од Градско да му се 

доделат 30.000,00 денари.  

 

5.Разно. 

Иванче Иванов- сакам да Ве информирам, денеска добив допис дека е раскинат 

договорот со Ива инженеринг кој требаше да ги извршува градежните работи на 

Манастирот во Чичево. Парите се вратени во Епархијата, се чека да се најде друга фирма 

за да продолжи со работа. Само скелето е поставено и друго ништо. 

Виолета Малчева- кој имаше склучено договор со него Црковниот одбор или кој друг? 

Иванче Иванов- не со Црковниот одбор, со Епархијата има склучено договор. Жално 

е, но ситуацијата е таа. Барем кровот каде што тече да се направеше но ништо. И ние 

сносиме некоја одговорност.  

Драги тричковски- Епархијата нека го тужи, зошто склучил договор па сега се 

откажува, нека сноси некоја одговорност. 

Роберт Бешовски- во врска со проектот за енергетска ефикасност ставени се и ЈКП 

Клепа и Старата општинска зграда. 

Драги тричковски- има ли можност да се смени кровот на старата општинска зграда. 

Роберт Бешовски- има можност, општината да го направи тоа. 

  

 

  

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори четириесет и првата седница  во 19:30 часот.     
 
 
 

08-403/2 
25.06.2021          Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

             Александар Јорданов  
 


