
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната петта седница на Советот на Општина Градско 

на ден 30.03.2018 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 4-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и 

потребната инфраструктура за Вардарски плански регион. 

3. Предлог-Одлука за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за 

Вардарски плански регион. 

4. Предлог-Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 

година. 

5. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2017 година на 

ЈКП„Клепа“ Градско. 

6. Предлог-Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2017 година на 

ЈКП„Комуналец“ 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.   

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 точките под реден 
број 5 и 6 да бидат после записникот, а останатите да се поместат. 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 6 гласа ЗА  и 3  ПРОТИВ беше усвоен. 
  
Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 

дневниот ред за 5-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

 
1.Усвојување на Записникот од 4-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот 

од 4-та Седница на Советот на Општина Градско. 
Снежана Финаева- побаравме одговорност за надоместокот на поранешниот 

претседател на совет, дали има одговор? 
Александар Јорданов- немам добиено одговор. 
Снежана Финаева- повторно барам, сакам тоа да се реши. 
Иванче Иванов- побарав список со број на  вработени и износ на плати, се уште 

немаме одговор. Сметам дека барањата на советниците треба да се сватат по сериозно. 
Виолета Малчева- треба да се види дали може да гледаме поединечно кој колку 

плата зема или може како вкупна сума колку оди за плати.  
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Записникот од 4-та Седница на Cовет на Општина 
Градско. 

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско го усвои Записникот од  4-та  седница на Советот на Општина Градско. 

 
 



 
2.Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2017 година на 

ЈКП„Клепа“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
 Детално образложение по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на 

ЈКП „Клепа“ Градско. 

 Гордана Христова- ознака АОП 48 - дадени аванси на добавувачи, за какви аванси 

станува збор? 

 Силвана Марковска - станува збор за ЈКП Клепа за плаќање на сметките за струја. 

 Гордана Христова- нема ли да се анулира трошокот? 

 Силвана Марковска - сумата е намалена. 

Снежана Финаева- така и ЈКП Клепа ќе биде во загуба. 

Силвана Марковска - треба да се направи пресметка и да се види во кој правец ќе 

се движи. 

Иванче Иванов- зошто постои долг во ЈКП Комуналец ако е даден аванс. ЈКП 

Клепа плаќа, а ЈКП Комуналец се уште има голем долг. 

Силвана Марковска- отворивме две конта до 2014 година и после 2014 година. 

8.000.000 денари се до 2014 година, а новите побарувања од 2014 година се 3.844.685 

денари. Обврската за плати е многу голема. 

Иванче Иванов- дали лицата кои се водат во ЈКП Комуналец примале плата од 

ЈКП Клепа? 

Силвана Марковска- со договор на дело, порано можело да ги одјават и да земаат 

плата по договор на дело, сега е поригорозно и како ќе се реши тоа јас не знам, треба 

директорот да одлучи што понатаму. 

Гордана Христова- АОП 51- останати краткорочни побарувања, за што се 

наменети? 

Силвана Марковска- станува збор за плаќање по цесии, реално треба да ги 

отпишам, се е плаќање во име на ЈКП Комуналец. Ќе се зголеми данокот на добивка ако 

се отпишат. Ако отиде во стечај ќе се пријават како стечајни побарувања. 

Виолета Малчева- ЈКП не може да одат во стечај. 

Роберт Бешовски- има обид да се реши тоа. 

Иванче Иванов- биланс на состојба 1 актива, дали основните стредсва влегуваат 

во даночни средства? 

Силвана Марковска- да. 

Иванче Иванов- дали отпишувате амортизација? 

Силвана Марковска- да. 

Виолета Малчева- со тоа се намалува вредноста на основните средства. 

Иванче Иванов- кои средства се водат како основни средства во ЈКП Клепа? 

Силвана Марковска- во моментов не можам да Ви кажам, но ако треба ќе ви 

пуштам листа на основни средства. Се е законски, имаме книга на основни средства. Има 

до која сума се водат како основни средства, а вредност до 18.000 денари може да се 

води како ситен инвентар. 

Иванче Иванов- биланс на успех за што се работи? 

Силвана Марковска- пр. останати трошоци се трошоци за компензација, најголем 

дел е за договор на дело, плати на лицата кои не се пријавени. Трудова инспекција не 

признава договор на дело и има големи казни. 

Снежана Финаева- од кога се овие казни? 

Силвана Марковска- и од предходно имало казни. 

Снежана Финаева- па како до сега законот не важел. 

Силвана Марковска- ако сакате листата на основни средства, даночните биланси 

ќе Ви ги доставам. 

Иванче Иванов- задоволен сум од излагањето, имате детални аналитики за секој 

трошок. Ваше видување и да се плаќа струја, односно струјата да се префрли на Клепа 

претпријатието може да работи на работ, односно може да има минимална добивка. 



Силвана Марковска- со договор за закуп на пумпите без надоместок и да се 

превземе струјата, треба да се види. 

Златко Арсов- ЈКП Комуналец нема одговорно лице. 

Иванче Иванов- дали со сето тоа ќе има промена на салдото на Комуналец, желба 

е да остане на ова ниво. 

Силвана Марковска- да се превземе струјата и да се одјават вработените, 

обврската застанува тука.  

Снежана Финаева- сега се на договор на дело во ЈКП Клепа, прават само трошоци, 

ако треба нека се одјават. 

Драги Тричковски- не може луѓето да се остават на улица, да се реши проблемот, 

ако може општината да помогне. 

Роберт Бешовски- општината помага колку може, има четворица вработени во ЈКП 

на терет на општината. 

Мендерес Тутиќ- Гоце како директор како можел толку да го задолжи комуналното. 

Виолета Малчева- ЈКП Комуналец уште вториот месец влезе во загуба кога 

директор беше Митко Јованов. Сакам да прашам зошто не му е продолжен договорот на 

Перо Стојанов од Виничани, нема ли потреба. 

Златко Арсов- и на Роберт Стојанов не му е продолжен договорот, сега ќе одат со 

договор на дело. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Годишната сметка 

за 2017 година на ЈКП„Клепа“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање согласност на Годишната сметка за 2017 година на ЈКП„Клепа“ 
Градско. 
 

3.Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2017 година на 

ЈКП„Комуналец“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Детално образложение и по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на 

ЈКП „Комуналец“ Градско, која напомена дека во Комуналец приходи нема, а има расходи 
кои одат за струја, плата на вработените и за сметководство. 

Снежана Финаева- рековте тука се за струја и за плати. Клепа плаќа за струја и за 
плати, зошто стои долгот? 

Силвана Марковска- лицата се пријавени и системот ги чита, ако се одјават 
системот во УЈП нема да ги чита.  

Снежана Финаева- значи тие се фиктивни. 
Гордана Христова- не се фиктивни. 
Иванче Иванов- дали сега ќе зема по договор на дело, а после ќе има право да ги 

бара и преку суд, така два пати ќе добијат. Мора да се дебатира што да се прави со 
луѓето, да се најде некое решение. 

Силвана Марковска- треба да се направи пресметка, да не се задолжи и ЈКП 
Клепа. 

Гордана Христова- а акумулираната добивка? 
Силвана Марковска- основачот треба да добие дивиденда. 
Иванче Иванов- на амортизацијата се плаќа ли данок. 
Силвана Марковска- не се оданочува. Поранешниот директор Јован Мирчевски 

успеал да наплати ипостари долгови. 
Снежана Финаева- ако наплатил каде ги трошел парите. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Годишната сметка 

за 2017 година на ЈКП„Комуналец“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 3  гласа ЗА, 1 ПРОТИВ и 5 ВОЗДРЖАНИ Советот 
на Општина Градско не ја усвои Одлуката за давање согласност на Годишната сметка за 
2017 година на ЈКП„Комуналец“ Градско. 

 
 
 



 
4.Одлука за давање согласност за основање на регионална депонија и 

потребната инфраструктура за Вардарски плански регион. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- како општина спаѓаме во ВПР. Врз основа на законот за 

управување со отпад општините не се во можност да основаат депонии, сите депонии се 

диви. Поради тоа ќе се основа регионална депонија. Ставот на Владата е советите да 

дадат согласност за изградба и потоа да се вратат на управување. 

 Виолета Малчева- ако ова кошта 24.000.000 евра не може рамномерно да се 

подели на 8 општини. Ние како помала општина немаме потреба од толку средства. Тоа е 

како оправдување дека не сме во можност да ги обезбедиме средствата.  

 Роберт Бешовски- тоа е за да бидеш партнер, нема да биде обична депонија, ќе 

биде фабрика за пари, добро е за општината. 

 Драги тричковски- прво да се знае локацијата, ако одговара за Градско нема да се 

противиме, но ако се собира од сите места во Градско ќе бидиме против. Се знае ли каде 

ќе биде локацијата. Тука помеѓу Градско и Росоман не може. Како ќе се продаваат 

производите. Градско ќе биде како што беше порано Велес со топилницата, го оставаме 

за идните генерации. Од свињарската фарма имаме проблем, сега и од ѓубрето ли да 

имаме. Нека ја направат во Убого, Богомила има пространства, не мора во наша близина. 

Ќе биде проблем, ова е земјоделско земјиште, како колекторот во Охрид сега не работи, 

канализацијата оди во езерото. Одлуката е направена предвереме, не е во ред. 

 Мендерес Тутиќ- ова не е обична депонија. Ќе се прави фабрика, нема да се пали 

туку отпадот ќе се преработува. 

 Драги Тричковски- никој не е против депонијата, проблем е локацијата.  

 Виолета Малчева- дали го видовте проектот? 

 Мендерес Тутиќ- тоа ќе биде европска фабрика. 

 Димче Петров- истото се случи и со Казандол па го стопираа. 

 Снежана Финаева- тоа нема врска со ова. 

 Драги тричковски- се наоѓаме пред тешка задача, да се изјасниме каде ќе биде 

локацијата. Од вкупно 180.000 жители од регионот да се носи тука отпадот не е во ред. 

 Виолета Малчева- значи ние да се откажиме од ингеренција и после владата ќе 

одлучува. 

 Снежана Финаева- државата си ја превзема одлуката, ние немаме локација. 

 Димче Петров- ако е добро велешани нема да даваат да се прави на друго место 

туку ќе биде во Велес. 

 Виолета Малчева- и депонијата во Велес со италијаните е така оставена. 

 Роберт Бешовски- една од варијантите за локација е кај Крушевица, но не е 

конечна. Можно е и Свети Николе. Ќе функционира со 4 претоварни пункта. 

Образложението за вакви депонии е едноставно, општините не ги задоволуваат 

основните стандарди за животна средина за влез во ЕУ. Десетина години се дискутира за 

ова и стоиме во место. Со основање на депониите општините ќе имаат профит, на запад 

се тепаат кој да ја земе. Нема веднаш да почнат да работат, нема толку лесно да се 

направи, ќе треба време.  

 Иванче Иванов- мислев дека е прогрес во општината. Сите заедно гледаме дека 

немаме јасна слика. Под термички третман се подразбира палење на отпадот. Предлагам 

да добиеме јасна слика. Ако биде депонија да се даде гаранција дека нема да се пали и 

дека ќе нема загадување на околината. Ако биде фабрика за преработка на отпад во ред 

е, но да не биде оставено на забот на времето. 

 Роберт Бешовски- не станува збор за класична депонија, тоа е студија правена со 

години. 

 Виолета Малчева- ние како советници ќе носиме одговорност. Овде стои 

депонијаа, ане фабрика за преработка на отпад. 

 Иванче Иванов- спремен сум да го превземам ризикот. Се надевам и уверен сум 

дека ќе биде фабрика за преработка на отпад. 



 

 Драги Тричковски-носиме голема одлука, а материјалот е обилен и не е прочитан 

убаво. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност за основање на 

регионална депонија и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА  и 3 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско не ја усвои Одлуката за давање согласност за основање на регионална депонија 
и потребната инфраструктура за Вардарски плански регион. 
 

5.Одлука за усвојување на регионалниот план за управување со отпад за 

Вардарски плански регион. 

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 усвојување на регионалниот план за 

управување со отпад за Вардарски плански регион. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА  и 3 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско не ја усвои Одлуката за усвојување на регионалниот план за управување со 
отпад за Вардарски плански регион. 

 

6.Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- како покровители општината секоја година дава подарок, оваа 

година дадовме мобилен телефон. За да ставиме ред дека сме го дале на подарок, а 
бидејќи општината го води како основно средство треба да донесиме ваква одлука. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање подарок по повод празникот 

Богојавление Водици 2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско не ја 
усвои Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2018 година. 

 
7.Разгледувања на барања и поднесоци. 

 а) Барање од Васка Филипова за доделување на финансиски средства во износ од 
20.000,00 денари, потребни за ликување. 
 Снежана Финаева- да и се помигне, знам дека е многу болна. 
 Димче Петров- да се помогне и повеќе ако може. 
 Советниците едногласно одлучија на Васка Филипова да и се доделат потребните 
средства. 
 
 б) Барање од Сојуз на борци Велес за доделување на средства за одржување на 
спомениците кои се наоѓаат на територијата на Општина Градско. 
 Драги Тричковски- немаме многу споменици, во Стоби и Подлес. Ние сами треба 
да си ги одржуваме.  
 Иванче Иванов- одржувањето на културно историските споменици да бидат под 
надлежност на Министерство за култура или под надлежност на општините. 
 Советниците едногласно одлучија поради тоа што општината е со блокирана 
сметка да се одобрат средства доколку има можност. 
 

8.Разно.   

Иванче Иванов- во врска со превозот на средношколците, има големи 
турбуленции, децата два дена не одеа на училиште поради не обезбеден превоз. 
Превозниците претераа, порано беше добро кога возеа за 180 денари сега за помалку не 
чини. Квалитетот кај превозниците од Градско е подобар од тој на Пан такси, пуштаат 
стари автобуси кои се расипуваат. 

Снежана Финаева- до каде е со нашето барање за превоз? 
Роберт Бешовски- разговарав со превозниците, дефинитивно не е договорено 

околу цената, времето на одење и враќање како и околу типот на возење. 
 



 
Иванче Иванов- во врска со гробиштата во Градско, да се реши проблемот, да се 

купи некоја нива ако треба. 
Драги Тричковски- како е во другите општини, кој купува земјиште? 
Роберт Бешовски- може ЈКП или општината. ЈКП да биде управител, има 

варијанта селските гробишта да се дадат на управување на ЈКП. Треба да бидат 
опфатени со план. Сегашните се ставени во планот, соседното земјиште треба да биде 
вметнато во планот со дополнување на УП согласно закон, има правилник. 

Снежана Финаева- паркингот покрај гробиштата е изоран од страна на Кико, тоа не 
е негово, од која причина го направил тоа не знам но луќето нема каде да се паркираат 
сега идат и велигденските празници. Не е негово тоа е на ЈПДП. 

Роберт Бешовски- пратив машина да го израмни, спремаме акција од левата и 
долната страна на гробиштата да се направи граница до каде е приватен имот до каде е 
општествено и ќе се направи паркинг. 

Снежана Финаева- сето тоа да биде легално. 
Роберт Бешовски- во врска со исплатата на поранешниот претседател на совет, 

треба да се утврди како е законски, спремен е да ги врати парите, ќе се реши. 
Снежана Финаева- нека ги врати. 
Роберт Бешовски- во врска со вработените во училиштето, вкупно се 49 вработени 

и за плата одат 1.382.847,00 денари. 
Иванче Иванов- јас знам колку плата земаат наставниците, сакам список со број на 

вработени, на пр. хигиеничари толку, хаус мајстори толку, одделенски наставници толку 
итн. 

Роберт Бешовски- сакам да Ве информирам во врска со патот Градско-Дреново, ќе 
има две бележења каде се сеча со локалните патишта. Едно е патот Чичево, другото е кај 
РЕ Рамниште.  

Драги Тричковски- ќе има ли петле кај Чичево? 
Роберт Бешовски- не знам. 
Иванче Иванов- што е со  лицата кои аплицираа, ќе има ли вработувања? 
Роберт Бешовски- ги предадовме сите поднесени CV и ќе ги викаат на разговор. Ќе 

бараат за шофери, машинисти и работници. 
 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори петтата седница во 14:45 часот. 
 

 
  08-225/2                                                                              Претседател 
  30.04.2018                                                             на Совет на Општина Градско 

     Александар Јорданов 

  


