
   
 

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

на ден 25.06.2021 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 41-та седница на Советот на Општина Градско. 

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

втор ребаланс. 

3. Разгледување на барања и поднесоци. 

4. 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 да се дополни со 4 
точки, односно после точка 2 да се додадат следноте точки: точка 3. Предлог- Одлука за 
измена и дополнување на Статутот на Општина Градско, точка 4. Предлог- Измена на 
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2021 година, 
точка 5. Предлог- Одлука за отпочнување на постапка за изработка на Урнабистички 
проект вон опфат на урбанистички план со намена Д 4.3 гробишта на КП 533, КП 534, КП 
351, КП 352, дел од КП 889 и дел од КП 329 КО Градско, Општина Градско и точка 6. 
Предлог- Одлука за усвојување на Кварталниот финансиски извештај за период од 
01.01.2021 -31.03.2021 година- прв квартал на ЈКП „Клепа“ 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 42-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 41-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

41-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 41-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  41-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Градско за 2021 година- втор 

ребаланс. 

Претседателот 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- на минатата седница го усвоивте првиот ребаланс, го испративме во 

Скопје и истиот беше вчитан. Меѓутоа кога ги испративме и плановите не известија дека 
нема да може  така да помине, проблемот е во тоа што  NA програмата се брише  и 
средствата од таа програма се додаваат во N1 програмата. Сите други износи се исти, 
нема никакви измени. 

Виолета Малчева- сите ли овие средства се во образование. 
Василка Јанева- да. 
Александар Јорданов- ќе оди како втор ребаланс. 
Василка Јанева- мора деа оди како втор ребаланс.  



 
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- втор ребаланс. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина Градско 
ги усвои Измените  и дополнувањата на Буџетот на Општина Градско за 2021 година- 
втор ребаланс. 
 

3.Одлука за измена и дополнување на Статутот на Општина Градско. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- ова е по барање на ЗЕЛС, за сите општини да направат измени во 

Статутот и да се определи лице кое ќе биде одговорно за ЛМС. Прво треба да се 
определи лице, лицето е Мери Седмакова-Димовска од општинската администрација. Се 
е во делокругот на младите. Понатаму ќе ги следиме насоките.  

Виолета Малчева- се знае ли како ќе оди понатаму, каков ќе биде составот. 
Роберт Бешовски- сега е само да се определи одговорно лице. 
Гордана Христова- тоа е добро за младите. 
Драги Тричковски- во Велес има просторија за ЛМС.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за измена и дополнување на Статутот на 
Општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за измена и дополнување на Статутот на Општина Градско. 

 
4.Измена на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина 

Градско за 2021 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- има интервенција од страна на планерот. Работите се во завршна 

фаза. Има забелешки во поглед на називот наместо ЛУПД треба да стои Урбанистички 
проект вон населено место. Правиме проширување на 4-5 парцели. Каналот беше 
проблематичен бидејќи катастарски постои. Пред донесување е. Има измена во Законот 
за урбанистичко планирање, насока е да се направи измена и на програмата и на 
одлуката. Ние го вршиме планирањето, со работата за приватното земјиште треба да 
следи постапка за експропријација. Треба проценител да направи проценка колку вреди 
земјиштето. После тоа ЈКП треба да почне со чистење бидејќи состојбата со гробиштата 
во Градско е алармантна.  

Драги Тричковски- со ова да се среди и местото за пракингот покрај гробиштата кое 
што беше узурпирано.  

Иванче Иванов- согласни ли се сопствениците на земјиштето, може ли во последен 
момент да се премислат. 

Виолета Малчева- не може, со експропријација постапката е почната, може и да се 
жале ама бадијала, постапката е веќе започната. 

Снежана Финаева- вешто лице ќе прави проценка.  
Роберт Бешовски- ќе бараме согласност од лицата да се започне со работа. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата, ја стави на усвојување Измената на Програмата за изработка на 
урбанистички планови во Општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Измената на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 
2021 година. 
 

5.Одлука за отпочнување на постапка за изработка на Урнабистички проект вон 
опфат на урбанистички план со намена Д 4.3 гробишта на КП 533, КП 534, КП 351, КП 
352, дел од КП 889 и дел од КП 329 КО Градско, Општина Градско.  

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

расправата, ја стави на усвојување Одлуката за отпочнување на постапка за изработка на 
Урнабистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Д 4.3 гробишта на КП 
533, КП 534, КП 351, КП 352, дел од КП 889 и дел од КП 329 КО Градско, Општина 
Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за отпочнување на постапка за изработка на Урнабистички проект вон опфат на 
урбанистички план со намена Д 4.3 гробишта на КП 533, КП 534, КП 351, КП 352, дел од 
КП 889 и дел од КП 329 КО Градско, Општина Градско. 



 
 

6.Одлука за усвојување на Кварталниот финансиски извештај за период од 
01.01.2021 -31.03.2021 година- прв квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Претседателот на советот збор му даде на Златко Арсов директор на ЈКП „Клепа“ 

Градско да ја образложи точката. 
Златко арсов- ова е квартален извештај за првите три месеци. Требаше Силвана да 

дојде да ви образложи, но не можеше да дојде. ЈКП „Клепа“ добро функционира, сите 
обврски се опслужени од наша страна. Струјата се плаќа со цесија, имавме проблем со 
Еуростандард банка знаете што се случи, но и тоа ќе го надминиме.  

Димче Петров- во Ногаевци се отстрани ли дефектот. 
Златко Арсов- да го решивме тој проблем. 
Иванче Иванов- каква е потрошувачката со вода. 
Златко Арсов- до сега е добро, но ќе има проблем со оглед на тоа што нема 

технолошка вода ќе се троше повеќе водата за пиење. Ќе има рестрикции. Се планира во 
Ногаевци да се направи бушотина.  

Иванче Иванов- хигиенски се одржува редовно. 
Златко Арсов- да редовно се хлорира. 
Иванче Иванов- од мостот до Уланци кога се планира да се прави. 
Златко Арсов- ќе се прави. 
Иванче Иванов- со колкави цевки, со кое Ф. 
Златко Арсов- со Ф 150. 
Димче Петров- со наплатата како е. 
Златко Арсов- до сега добро е 70-75%, пуштавме и со опомени.  
 Гордана Христова- има поголеми трошоци за вработени. 
Златко Арсов- трошоците се тие, нема плус вработувања, платите се зголемија 

поради тоа е така. 
Иванче Иванов- што беше проблемот се депонијата. 
Златко Арсов- некој ја запалил, но успеавме да ја изгасиме. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата, ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Кварталниот финансиски 
извештај за период од 01.01.2021 -31.03.2021 година- прв квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Кварталниот финансиски извештај за период од 01.01.2021 -
31.03.2021 година- прв квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 
 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

   а) Барање од Ацо Павлов од Градско за ослободување од долгот за данокот на имот 

поради неможност за подмирување на истиот. 

Драги Тричковски- ние смееме ли за данок на имот да ослободуваме од плаќање. 

Виолета Малчева- не смееме да ослободуваме од плаќање на данок на имот. 

Гордана Христова- нека се види правно дали смее да се ослободува или не. Имаше и 

предходно барање за одобрување средства од страна на ќерка му. 

Виолета Малчева- има Министерство за труд и социјална политика, нека се обратат 

таму за помош, ова не е во наша надлежност. 

Снежана Финаева- ако не нека му се дозволи да плаќа на рати. 

Александар Јорданов- да се остави за наредна седница, да се види правно како може 

да му се помогне. 

 

8.Разно. 

Иванче Иванов- во врска со сепарацијата при крај ли се, уште колку ќе се работи. 

Димче Петров- информација околу црквата. 

Роберт Бешовски- за сепарацијата можеби ќе побараат продолжување. Побарав да 

дојдат од Водостопанство да се види стручно дали е за заштита на брегот или 

експлоатација на песок, да дојдат стручни лица. 

Иванче Иванов- ќе имаме ли бенефит од сето тоа како општина. 

Роберт Бешовски- побарав да се тампонира патот од мостот до Жито Вардар. Во 

врска со мостот донесов проферор од Градежен факултет да се види каква е состојбата 

на мостот. Да се направи проектна документација, имаме добиено средства од 



1.000.000,00 денари од државата за таа намена. Нема да  можиме да ги искористиме без 

проектна документација. Од страна на професорот беше кажано дека мостот е во 

стабилна состојба и е еден од ретките во таква состојба. Треба да се направи студија да 

се види ако исто кошта реконструкција на мостот и изградба на нов, тогаш до постоечкиот 

да се направи нов, а страиот да биде алтернативен. Изградбата би коштала околу 1 

милион евра.  

Во врска со црквата јавно повикувам да се помогне при изградбата. Потреба за црква 

сме имале од време. Минчо Јорданов имаше проект за црквата, но ништо од тоа. Секој 

што сака да помогне е добредојден, од заеднички интерес е за сите. До сега имаме 

обезбедено 30000 евра од фирми. На 13 јули ќе има осветување на темелите. Се оди 

преку МПЦ и тие кажуваат како да биде.  

Иванче Иванов- коклу би била целокупната инвестиција за црквата? 

Роберт Бешовски- околу 200 000 евра. 

Виолета Малчева- по проект ли ќе се гради, има липроектна документација? 

Роберт Бешовски- има проект, проектант е Благој од Штип. Ист е проектот и за 

црквата Св. Јован во Велес и за уште една црква. 

Димче Петров- да се најде донација за изградба на капела. 

Роберт Бешовски- чекаме со новите гробишта. Ако нема донација ќе ја направиме ние, 

општина Градско сега е финансиски стабилна. 

Драги Тричковски- да се побрза со гробиштата бидејќи не е добра ситуацијата. 

Роберт Бешовски- планирам да ги повикам Мима и Тони да ни дадат дозвола да се 

почне со работа. 

Иванче Иванов- планираните градежни активности до почетокот на изборите ќе 

успееме ли да ги завршиме.  

Роберт Бешовски- 10 проекти се во постапка каде ни бараа дополнување на 

документацијата, бараат сообраќаен проект. Мислам дека ке се стаботат. За во Виничани 

и Стопанството чекаме тендер во Министерство за транспорт и врски. Водоводот е од 

МТВ и за Манастирот во Чичево чекаме да заврши постапката. Кога се чека пари од 

државата или донација е тешко.  

Иванче Иванов- тие дополнителни проекти ја оптоваруваат самата постапка.  

Драги Тричковски- не е една општина во државата затоа се чека.  

  

  

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

  08-452/2 
30.07.2021                                                                     Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

      Александар Јорданов  
 


