
   
 
 

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

на ден 30.07.2021 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 42-та седница на Советот на Општина Градско. 

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

Градско за периодот од 01.01.2021-30.06.2021 год.- втор квартал 

3. Предлог-Програма за дополнување на програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Градско за 

2021 год. 

4. Предлог- Дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во 

општина Градско за 2021 година 

5. Предлог-Квартален финансиски извештај на ЈКП „Клепа“ за период од 01.01.2021-

30.06.2021- втор квартал 

6. Предлог-Барање согласност за Бизнис план за водни услуги 2022-2024 на 

ЈКП,,Клепа"-Градско 

7. Разгледувања на барања и поднесоци 

8. 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. 

 
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 43-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 42-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

42-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 42-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  42-та  седница на Советот на Општина Градско.  
 
2.Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Градско 

за периодот од 01.01.2021-30.06.2021 год.- втор квартал. 

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- после истекот на секој квартал се прават финансиски извештаи и се 

доставуваат до Скопје. Во врска со приходниот дел имаме остварување од 52%. Најмногу 

се прави контрола во расходниот дел. Мора да имаме план. Се е разграничено по конта. 

Виолета Малчева- програма ЈДМ 0(нула) реализација,  на што се однесува тоа. 

Василка Јанева- ЈДМ е развојна програма, тоа е ЈД програмата средствата што ги 

добиваме годишно од ЈПДП во висина од 1.810.000,00 денари. 

 

 



 

 

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 01.01.2021-30.06.2021 год.- втор 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 01.01.2021-30.06.2021 год.- втор квартал. 

 

3.Програма за дополнување на програмата за изградба, реконструкција, одржување 

и заштита на општинските патишта и улици во општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- овие проекти повеќе пати сме ги гласале, каде е измената? 

Александар Јорданов- има измени, во Долно Градско улица Староградска да се 

продолжи за 100м, во Подлес свлечиштето, во Виничани пристапен пат до земјоделски 

површини и улица Панко Брашнаров. 

Виолета Малчева- имали распишано тендери за сето ова, нема ни три месеци до 

изборите.  

Александар Јорданов- за некои проекти има распишано тендер. 

Иванче Иванов- дали со ова се ќе се заврши, дали има обезбедено средства. 

Александар Јорданов- да општината има средства, сите проекти ќе се затворат. 

Иванче Иванов- улица Илинденска до кога треба да се заврши? 

Александар Јорданов- прва фаза веќе е започната. 

Виолета Малчева- пишува со средства од општината, има ли општината толку 

средства. 

Гордана Христова- ова е од предходната година, изведбата е сосема друга работа. 

Ова се само измени во програмата.  

Иванче Иванов- Подлес и Виничани не беа во програмата. 

Димче Петров- и за улица Панко Брашнаров направена е измена, не се одобрени 

средства каде што се аплицирало и сега е со сопствени средства. 

Александар Јорданов- мора да се инвестира во инфраструктурата. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за дополнување на програмата за 

изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 

општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско ја усвои Програмата за дополнување на програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Градско за 2021 
година. 

 

4.Дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина 

Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- на што се однесува дополнувањето, нешто ново ли е. 

Александар Јорданов- во врска со Агриа е за дооформување на парцелите за био 

гасна комора. 

Димче Петров- за иста ли инвестиција е. 

Александар Јорданов- за фармата е. 

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

расправата,  го стави на усвојување Дополнувањето на програмата за изработка на 

урбанистички планови во општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА, 2 ПРОТИВ и 1 ВОЗДРЖАН Советот на 
Општина Градско го усвои Дополнувањето на програмата за изработка на урбанистички 
планови во општина Градско за 2021 година. 

 

5.Квартален финансиски извештај на ЈКП „Клепа“ за период од 01.01.2021-

30.06.2021- втор квартал. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 



 
Образложение по оваа точка даде Катерина Минова, книговодител на ЈКП Клепа 

Градско. Таа истакна дека со работењето останува како и предходната годин. Од оваа 
година се почна со книжење на трошоците за електрична енергија, односно се врши 
префактурирање од ЈКП Комуналец на ЈКП Клепа. Основните средства ни се зголемија.  

Гордана Христова- тоа што е во сопственост на општината се предадоа со одлука на 
совет. 

Катерина Минова- треба проценка. 
Златко Арсов- има одлука за пумпата кај фармата. Треба одлука за канализационите 

мрежи и водоводните мрежи. 
Виолета Малчева- нека се ангажира проценител. 
Иванче Иванов- каква е финансиската состојба на претпријатието? 
Златко Арсов- добра е. 
Иванче Иванов- состојбата со струјата до каде е? 
Златко арсов- платено е за ЈКП Клепа за ЈКП Комуналец уште за 3 месеци. Редовно ги 

плаќаме тековните сметки.  
Иванче Иванов- кои пумпи се на ЈКП Клепа? 
Златко Арсов- во Ногаевци, Водоврати и новата кај фармата. Ќе се прават нови 

бушотини во Виничани кај школото и во Ногаевци. 
Виолета Малчева- ќе имаш трочок. 
Ацо Малчев- на Клепа имаш извори, може да се искористат. 
Златко Арсов- малку вода има. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот  финансиски извештај на ЈКП „Клепа“ за 

период од 01.01.2021-30.06.2021- втор квартал. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот  финансиски извештај на ЈКП „Клепа“ за период од 01.01.2021-30.06.2021- 
втор квартал. 

 

6.Барање согласност за Бизнис план за водни услуги 2022-2024 на ЈКП,,Клепа"-

Градско.  

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Златко Арсов, директор на ЈКП Клепа Градско. 

Цената на водата ја утврдува регулаторна. Овој план требаше да се достави до мај. 

Требаше да најдиме консултантски куќи, но бараа многу пари. Преку АДКОМ сите помали 

општини кои го имаа истиот проблем се разговараше и успеавме они да ни најдат. Планот 

е одобрен, но потребно е да имаме и согласност од советот на општината. Овој план во 

кој треба да има точни податоци е за наредните 3 години.  

Гордана Христова- кои податоци ги бараат? 

Златко Арсов- бараат податоци за влез и излез на вода. 

Гордана Христова- како тоа би се решило. 

Златко Арсов- се решава со поставување на контролни саати, но се многу скапи. 

Гордана Христова- има ли некој фонд за тоа? 

Златко Арсов- има, треба да направиме нешто. Ако не се направи овој бизнис план 

казните се големи. 

Иванче Иванов- која е релацијата ЈКП-регулаторна, имаме ли некоја корист од нив. 

Златко арсов- како ЈКП имаме, но ако се каже реалната цена, ќе настојувам да одам 

со скала од- до  за потрошена вода. 

Иванче Иванов- има ли дефинитивно некои глобални промени во работата со овој 

план. 

Златко арсов- нема. 

Иванче иванов- нека има некој праг до колку меже да се троши вода по член и за тоа 

да биде една цена, а друга цена за повеќе потрочена вода. 

Златко Арсов- може, но проблемот е кај ромското население, има праг колку може да 

му се наплати како социјални случаи, ги ослободува државата. 

Гордана Христова- треба приоритет да се стави на на ЈКП во општината, сите цекаме 

од ЈКП и за вода и за соборање на сметот. 

Александар Јорданов- следен чекор е да се направат гробиштата, кванташкиот и сл. 

Златко Арсов- проблем е кај нас што немаме правни субјекти, многу малку се. 



Виолета Малчева- зошто не функционира откупниот центар. 

Златко Арсов- бараат да биде покриен. До каде е работата со гробиштата, мора да 

направиме и капела. 

Драги Тричковски- разговаравме на минатат седница. 

Гордана Христова- ќе треба проект, елаборат. 

Димче Петров- се знае ли сега цената на водата. 

Златко Арсов- не, регулаторна ја утврдува. 

Гордана Христова- врз основа на овој план ќе се формира цената. 

Димче Петров- технолошката вода ставена ли е во планот? 

Златко Арсов- не, ова е само за водата за пиење. 

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

расправата,  го стави на усвојување Барањето за давање согласност за Бизнис план за 

водни услуги 2022-2024 на ЈКП,,Клепа"-Градско. 

Од присутните 9 советници, со 6  гласа ЗА и 3 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 
Градско го усвои Барањето за давање согласност за Бизнис план за водни услуги 2022-
2024 на ЈКП,,Клепа"-Градско. 
 

7.Разгледувања на барања и поднесоци.  

а) Барање од Рената Конеска од Скопје за ослободување од плаќање на комунална 

такса за јавно осветлување на име Орце Шестаков с.Ногаевци. 

Гордана Христова- никој не живеел таму, а цело време и се фактурира.  

Александар Јорданов- после сите ќе бараат да бидат ослободени. 

Гордана Христова- ќе се јавиме во ЕВН и ќе се информираме. 

Александар Јорданов- тоа може да го направи администрацијата од општината, да се 

информира која е процедурата, ние не сме надлежни, да се види правно. 

Гордана Христова- тврдиме дека сме ненадлежни, а не знаеме дали е тоа така. 

Иванче Иванов- да се задолжи некој од општината да се информираме, да се достави 

допис до ЕВН. 

Александар Јорданов- администрацијата да не информира на наредна седница дали 

ние како совет сме надлежни. 

 

8.Разно. 

Драги Тричковски- сакам да апелирам во врска со тоа што во општината кога се 

одржуваат седници на совет зошто нема телевизија која ќе ја следи седницата. Во сите 

општини тоа е пракса, кај нас нема, тоа е веќе проблем. 

Виолета Малчева- законска обврска е кога се носи буџет, завршна сметка и сл. да има 

присуство на медиуми, јавноста да биде запозната. 

Александар Јорданов- ќе разговарам со градоначалникот. 

  

  

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

   
 
 
 

  08-497/2 
31.08.2021                                                          Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 

Александар Јорданов  
 


