
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната шеста седница на Советот на Општина Градско 

на ден 30.04.2018 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 5-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за прв квартал 

2018 година. 

3. Предлог- Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на 

Општина Градско за 2018 година. 

4. Предлог- Одлука за формирање на Совет за Јавно здравје. 

5. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 
од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2018 година. 

6. Предлог- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2018 година. 

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. 
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 6-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

 
1.Усвојување на Записникот од 5-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот 

од 5-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 5-та Седница на Cовет на Општина 
Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Записникот од  5-та  седница на Советот на Општина Градско. 

 
2.Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Градско за прв 

квартал 2018 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската 

администрација. Ова е квартален извештај за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година, 
односно реализација за првите три месеци и истиот е испратен во Скопје. Називите на 
контата може да се видат во завршната сметка. Во врска со реализацијата кај тековни 
оперативни приходи имаме 3.925.388 денари, капитални приходи 70.717 денари, 
самофинасирачки активности кај школото имаме приход 42.900, а расход 1.520 денари, 
блок дотации 6.600.000 денари, кај донации немаме реализација и кредити не сме 
планирале. 



Иванче Иванов- кои се тие капитални расходи во школото во иснос од 27.200 
денари? 

Василка Јанева- тоа е за опрема за компјутери. 
Виолета Малчева- од што се капиталните приходи од 70.000 денари? 
Василка Јанева- тоа е надомест за концеси, 29.600 денари е од минерални 

суровини, а 40.400 денари  е надомест за бесправно изградени објекти. Во 158.000 
денари се други градежни објекти, тоа е за изработка на проектите. На Изгрев инженеринг 
имаме исплатено за канализацијата во Водоврати. 

Иванче Иванов- до Градоначалникот, ќе доприме ли до тие средства од  
45.400.000 денари? 

Роберт Бешовски- очекуваме да ги реализираме предвидените проекти. На една 
од минатите седници донесовме одлуки за сопствено учество. Во јуни треба да ги 
поднесиме проектите за ул.„Илинденска во АФПЗРР, а во БРР имаме аплицирано за две 
улици. Ако најдиме разбирање за патот за Чичево, прво да се направи дел од фармата 
нагоре, проектот е скап бидејќи се работи за изградба на  комплетно нов пат а не само на 
оштетените делови. 

Иванче Иванов- со ул.„Александар Македонски“(шеталиштето) дали е завршена 
работата? 

Роберт Бешовски- сега се прави евалуација и чекаме колку средства ќе ни бидат 
одобрени, дали за една улица или за двете.  

Иванче Иванов- во Чичево во врска со водоснабдувањето, дали резервоарот има 
вода? 

Александар Јорданов- тоа да го оставиме за во точка разно. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување  Кварталниот извештај за извршување на буџетот на 
Општина Градско за прв квартал 2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН и 2 ПРОТИВ Советот на 
Општина Градско го усвои Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина 
Градско за прв квартал 2018 година. 

 
 3.Одлука за изменување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина 

Градско за 2018 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската 

администрација, од страна на Министерството за финансии добивме допис каде имавме 
насоки за дополнување на некои точки, станува збор за техничка грешка. 

Виолета Малчева- зошто не сме ја донеле тогаш како што треба. 
Василка Јанева- имаме направено пропуст, немаше ставено сума. 
Виолета Малчева- и лани се случи исто, не треба да се случува постојано. Да не 

се менува нешто. 
Василка Јанева- не се менува ништо, остануваисто само немаше суми. 
Иванче Иванов- и јас ја разгледав. Платата не се менува, ги  нема само бројките. 
Александар Јорданов- сите ги интересира дали со донесувањето на оваа Одлука 

ќе има измена на платата или останува исто. 
Роберт Бешовски- не може да има измена, тоа веќе е влезено во буџетот. Ако има 

измена во однос на износот ќе треба да има ребаланс на буџетот. Ова е од технички 
карактер. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување  Одлуката за изменување на Одлуката за 
извршување на Буџетот на Општина Градско за 2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН и 2 ПРОТИВ Советот на 
Општина Градско ја усвои Одлуката за изменување на Одлуката за извршување на 
Буџетот на Општина Градско за 2018 година. 

 
4.Одлука за формирање на Совет за Јавно здравје. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Снежана Финаева- како претседател на Комисијата за верификација, мандатни 

прашања, избори и именувања се состанавме и за членови на Совет за јавно здравје  ги 
предлагаме следните лица: Александар Јорданов, д-р Тодор Кичуков, Јованка Најдова, 
Јулијана Петрова и Тони Димитриев од Центарот за јавно здравје Велес. 

Драги Тричковски- што работи лицето од Велес? 



Снежана Финаева- медицинско лице е, сега раководител на Центар за јавно 
здравје. 

Иванче Иванов- луѓето треба да се запознаат, може е само работа на хартија но 
барем еднаш можат да се состанат да знаат дека постои Совет за јавно здравје. 

Снежана Финаева- сигурно се надоврзува со следната точка од дневниот ред 
(програмата), и дирекно ќе бидат инволвирани во тоа. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување  Одлуката за формирање на Совет за Јавно здравје. 

Од присутните 9  советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за формирање на Совет за Јавно здравје. 

 
5.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2018 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската 

администрација, која рече дека оваа програма се изготвува по препорака на Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат при Министреството за здравство. Тие доставуваат 
Решение и елаборат со акционен план и врз основа на тоа општините треба да изготват 
програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општината. 

Виолета Малчева- под точка 6, покрај поголемите реки да се опфати и езерото во 
Подлес. 

Елена Смилкова- со него стопанисува Водостопанство Тиквеш. 
Роберт Бешовски- предходно јас ја правев програмата, езерото не е ставено 

поради тоа што не е наменето за рекреативно капење, туку е акумулација за 
наводнување, но како текст може да стои. 

Драги Тричковски- сега има летниковци и луѓето одат почесто таму, може да се 
третира од комарци. 

Гордана Христова- од завод за здравствена заштита може да прават анализи. 
Роберт Бешовски- да се дополни како текст со Подлешко езеро, ова се нашите 

мерки. Езерото си има стопанственик „Тиквешко поле“. Лани имавме проблем со 
Изолмонт со загадување на реката Вардар. Повикавме преставници од Министерство за 
животна средина, инспекторатот, беше повиката и полицијата. Резултати од извештајот 
се уште немаме добиено, уште чекаме. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување  Програмата за спроведување на општи мерки за 
заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2018 
година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општина Градско за 2018 година. 

 
6.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите 

за 2018 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Мери Седмакова Димовска од општинската 

администрација. Од страна на Министерство за труд и социјална политика општините 
имаа насока за формирање на вакви комисии со што би се воспоставил еднаков третман 
на мажите и жените во сите области од општествениот живот. 

Виолета Малчева- предходно бев координатор на оваа комисија, од потребата на 
граѓаните и како резултат на работата  на комисијата се отвори на градинката во Градско. 

Роберт Бешовски- во врска со ова сакам да Ве информирам дека општината 
изработи проект за проширување на капацитетот на градинката од 150м2 нова површина 
за спална соба, проширување на трпезаријата и за просторија за вработените. Ќе добијат 
и приклучок за телефон, телевизија и интернет кои ќе бидат на терет на општината. 
Средствата за проширување се од страна на Министерство за труд и социјална политика 
и тоа 2.200.000 денари за изградба и 300.000 денари за опремување, играчки.  Од јуни 
месец ќе се отпочне со постапка за одвојување од градинката „Димче Мирчев“ од Велес. 
Треба квалитетно да се изработи, може да се соочиме со проблем бидејќе кујната е мала, 
но може да се носи храна како и досега.  

Виолета Малчева- дали ќе се зголеми капацитетот на градинаката? 
Роберт Бешовски- да, од 30 на 50 деца. 



Драги Тричковски- грешката е направена уште на почетокот, некои луѓе правеа 
анкети низ Градско, но таа акција не се сфати сериозно. Поради таа несериозност не 
издејствувавме за самостојна градинка, туку се отвори клон. Ова сега за отцепувањето е 
за поздравување. 

Роберт Бешовски- блок дотациите што ќе ги даваат на „Димче Мирчев“ ќе ги 
даваат на Градско. 

Александар Јорданов- знам дека и порано имаше организирано бесплатни 
прегледи за жените и тоа е во ред. 

Иванче Иванов- треба да се води евиденција преку амбулантата после колку 
години да се информираат и жените и мажите за вршење на потребните прегледи. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување  Програмата за работа на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите за 2018 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2018 
година. 
 

7.Разгледувања на барања и поднесоци. 
   -нема 
 

8.Разно. 

Виолета Малчева- сакам да кажам дека во Виничани се јави проблем со 

сепарацијата, се работи, се поставува инсталација. Не е убаво, полето личи на пустина. 

Не знам што ќе се сличи и со реката, го местат течението. Дали нешто е превземено. И 

порано имаше таков случај, се собраа потписи од жителите, инспекторот застана на 

страна на граѓаните и се стопираше. Не е убаво и за нас како општина. 

Роберт Бешовски- како општина имаме превземено активности. Фирмата е Бено 

комерц лице Дарко Стојановски. Од Водостопансто Тиквеш добиле договор, МЖСПП им 

дале дозвола, добиле на тендер за заштита на речното корито. Добивме петиција од 

жителите на Виничани, врз основа на таа петиција дојде инспекторката Лидија Зафирова, 

имаше луѓе од Виничани, Водоврати, Уланци, совенници. Инспеторката излезе на терен, 

имаше дупки каде беше копано, таа констатираше, сликаше, го документираше. Ги 

повикавме и од Тиквешко поле. Таа им даде забрана за работа дека не работат согласно 

дозволата. Имаше забелешки и за трасата. До општината немаат доставено никакви 

документи за добовање на Б-дозвола. Инспекторката даде мислење до МЖСПП да им се 

одземе дозволата и решение за стопирање на работата, тие продолжуваат со работа. 

Сега инспекторката треба да направи контролен записник. Поднесовме барање за 

вршење инспекциски надзор од Велес согласно одлуката за меѓуопштинска соработка. 

Виолета Малчева- не треба да работи пред да ги обезбедат сите дозволи и довола 

од општината. 

Роберт Бешовски- тоа го работи на своја рака, требало да седне и да разговара. 

Иванче Иванов- ќе се соочи ли со некои казни? 

Роберт Бешовски- при самата средба со преставници од Тиквешко поле кажав 

дека за сето ова виновен е Ристо Манев од Тиквешко поле како концесионери. 

Виолета Малчева- како може концесија што ја добил да ја продава на други. 

Роберт Бешовски- тоа мора да го решиме. 

Виолета Малчева- нека работи согласно закон. 

Иванче Иванов- земјоделците да се заштитат максимално, и да биде согласно 

закон. 

Роберт Бешовски- не го сакаат жителите од Виничани, не сакаат таму да работи. 

Снежана Финаева- сите ќе имаме штета. 

Роберт Бешовски- им кажав на жителите од Виничани дека ние како општина сме 

сервис на граѓаните. Доколку не сакаат нема да ја дадиме таа Б-дозвола. Проблемот е 

патот и локацијата на сепарацијата. Мое мислење е од Ногаевци до Стоби да нема 

ниедна сепарација, освен островот на река Вардар кај Уланци што е појавен да се скине, 



може да им поставиме услов да го асфалтираат патот до Уланци и да направат проект за 

реконструкција на мостот кај Уланци. 

Мендерес Тутиќ- како работи кога нема ни Б-дозвола, ни сообраќајна дозвола. 

Драги Тричковски- во врска со Ми-Са МГ, со копањето дошле до Манастирот. 

Треба да одиме таму и да се разговара. 

Виолета Малчева- го уништија патот за Чичево. 

Роберт Бешовски- се движат по алтернативен пат. Сега добивме барање за ископ 

на ди-ја бас (еден вид на гранит) на ридот кај браната Подлес, дадов негативен одговор. 

Исто така негативен одговор им дадов и на Изолмонт. 

Иванче Иванов- Во врска со водоснабдувањето во Долно Чичево, се направи 

резервоар кај црквата, дали има вода и како може да ја користат технолошката вода? 

Роберт Бешовски- технолошката вода е пуштена, проблем има кај водата за 

пиење. Како општина обврзани сме да ги превземеме сите водоводи. Теретот за 

одржување е на ЈКП. Интенција на општината е да ги превземе. И од жителите на Подлес 

има барање за подобрување на водоснабдувањето. 

Иванче Иванов- сите делови каде извира водата треба да бидат чисти и 

пошумени, да се води повеќе грижа. 

Роберт Бешовски- за сегашната состојба во Градско, има два резервоара, од тој 

над бензинската пумпа се прави рестрикција, водата се сопира од 21.00 до 06.00 часот. 

Другиот дел е добар резервоарот е полн и не се прави рестрикција. Се троши повеќе 

поради тоа што касни технолошката вода, но треба да се превземат некои мерки. 

Гордана Христова- има ли шанси технолошката вода да ја пуштат порано, 

минатите години ја пуштаа порано. 

Роберт Бешовски- пуштена е но има дефекти, треба да се санираат. 

Димче Петров- ако може рестрикцијата на водата да се смени, да се сопира 

покасно од 22.00 часот, 21.00 часот е рано луѓето се уште по нивите кога ќе си дојдат 

нема вода. 

Роберт Бешовски- имаше сугестии и од други, ќе се реши. 

Драги Тричковски- во врска со Ми-са МГ, да се види елаборатот до кога имаат 

дозвола за работа.  

Иванче Иванов- до кога е концесијата. 

Роберт Бешовски- за тоа го повикав, Манастирот е оштетен. Мислам дека лани му 

е продолжена дозволата за работа. 

Драги Тричковски- како сме му ја дале така ќе му ја земиме дозволата. 

Иванче Иванов- ако може да се исчистат мраморите во Чичево, Подлес, сега за 1-

ви Мај. 

Роберт Бешовски- може. 

Димче Петров- да се тргнат циглите од патот над школото да не сметаат. 

Александар Јорданов- да се тргне и колата што стои пред Перо Кузмановски. 

Роберт Бешовски- ќе се тргнат. Во врска со експресниот пат за Прилеп, дојде 

надзорот за користење на патот од Градско за Чичево, ги забележаа сите оштетувања, 

има дадовме влез да влегуваат од Винаријата, да ја избегнуваат населбата. Можно е 

тампон да земаат од Ми-са МГ. 

Драги Тричковски- кај Градско ќе има ли влез-излез. 

Роберт Бешовски- нема, ќе има кај Крушевица. 

Александар Јорданов- во врска со исплатата на предходниот претседател на 

совет, има направено пресметка и доставено му е барање колку треба да врати.  

Роберт Бешовски- законската одредба се знае колку треба да му се исплати, 

направена е ненамерна грешка. Бил согласен да ги врати. 

Димче Петров- веќе има извршено уплата. 

Иванче Иванов- да се направи јавно ве-це кај пазарот. 

Роберт Бешовски- ќе направиме, ама каде ќе видиме. Повеќе одговара на 

центарот, ќе се помести пазарот, ќе направиме убави дрвени тезги, металните ќе ги 

тргниме. 



Драги Тричковски- во врска со спортот, фирмите  да спонзорираат. 

Роберт Бешовски- сега сме во фаза за нова регистрација на фудбалскиот клуб 

Локомотива. 

Иванче Иванов- доаѓа време за продажба на земјоделските производи. До каде  е 

идејата за кванташки пазар? 

Драги Тричковски- предходно пробавме, така остана. 

Роберт Бешовски- просторот до отпадот може да се искористи за кванташки пазар, 

дел за терминал, за терминал може и кај мотелот. Има заинтересиран да го купи мотелот, 

да прави хотел, аква парк, терминал. Колку ќе функционира каванташкиот пазар е знак 

прашалник. 

Иванче Иванов- што е со кладилниците во Градско? 

Драги Тричковски- законот е јасен, 300м од училиште. 

Роберт Бешовски- што е до мене сите би ги затворил.    

 

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 

Општина Градско ја затвори шестата седница во 14:30 часот. 
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