
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната седма седница на Советот на Општина Градско 

на ден 23.05.2018 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 6-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Измени и дополнување на Буџетот на Општина Градско за 2018 година - 

ребаланс 

3. Разгледувања 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. 
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 7-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

 
1.Усвојување на Записникот од 6-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот 

од 6-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 6-та Седница на Cовет на Општина 
Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Записникот од  6-та  седница на Советот на Општина Градско. 

 
2.Измени и дополнување на Буџетот на Општина Градско за 2018 година - 

ребаланс. 

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

администрација. Зголемувањето е кај ставката за блок дотации, за да можат да се 
искористат средствата мора да има ребаланс на буџетот. Ставка буџет, има најава за 
продажба на имот, а имаме и зголемување на наплатата за данок на имот. Имаме 
зголемување за регистрација на моторно возило, градоначалникот има идеа да да земе 
возило од запленетите возила. Зголемени се правните услуги и договорните услуги, 
зголемување има и за уличното осветлување. Вкупно зголемување имаме од 106.983.800 
на 113.311.816 денари, односно имаме зголемување од 6.328.016 денари. Од 
Министерство за финансии добивме известување за зголемување на блок дотациите од 
3.161.016 денари. Во образованието имаме вкупно зголемување на платите поради тоа 
што некој оди на боловање и треба да се ангажира друго лице за тој период. Имаме 
одржување на други градби за реновирање на паркот во училиштето во Градско, за 
распишување на тендер мора да има таква ставка. Има зголемување за правни услуги, 
канцелариска опрема, односно информатичка опрема, ќе се прави игралиште во 
Кочилари и летниковец во Водоврати, обновување на клупи и столчиња за учениците.  

 



Роберт Бешовски- за прв пат општината прави ребаланс на буџетот во овој 
период. Досега пракса била да се прави на есен и ја користевме едната можност за 
ребаланс. Причината што сега се прави ребаланс на буџетот е тоа што во делот на 
школото  има пренесени средства од 2017 година и со известувањето од Министерство за 
финансии се зголемува буџетот за блок дотациите за 437.000 денари. До 31.12.2017 
година тоа известување го немавме за да се стават тие средства во буџетот, па затоа 
мора со ребаланс. За паркот во училиштето имаме изработен проект и тој е добар нема 
да има измени. Паркот опфаќа два дела, партерно уредување и електрика. На тендер 
мислам дека сумата ќе се намали. Се планира изградба на спортско игралиште во 
Кочилари, да се направи интервенција на некои од училишните згради каде што има 
потреба, набавка на клупи и столчиња, изградба на летниковец во Водоврати. Тоа е во 
делот на училиштето, во нашиот дел имаме зголемување за поправка и сервисирање, 
имаме доставено барање за доделување на возило од запленет имот, ќе треба да се 
направи комплетен сервис, да се регистрира. Имаме добро темпо на прибирање прилив 
на средства, плаќеме тековно, а плаќаме и стари обврски, имаме платено околу 5.000.000 
денари за изработената канализација во Водоврати, за патот за Грнчиште. Од утужените  
на Доминг е веќе исплатено и општината влегува во блокада за што мора да ангажираме 
адвокат за изработка на барање до Судот за одобрување на нов лимит. Очекуваме 
продажба на ХИВ, сопственици се Метруд Хем, има заинтересирани за купување, 
објектот да го користат како логистички центар. Исто така мотелот е во обид на 
префрлање на Општина Градско. Очекуваме голем прилив на средства. Разговарав со 
фирмите да не одблокираат, тешко оди но имаат разбирање. Имаме долг од 36.000.000 
денари без камати. За возилото за собирање смет не е исплатена ниту една рата. Има 
позајмица од централниот буџет, има позајмица од Винарија Стоби. Како ќе ја вратиме не 
знам, не е дозволено. Жанета направила конфирмација за враќање, но ништо не е 
вратено. Не можиме да ги ставиме во купот на обврски, проблем е како да се вратат. 
Овие измени се мали но корисни. 

Виолета Малчева- во врска со одржување на градби за еден парк тоа е многу, стои 
одржување а не нова градба. Постои ли тој парк? 

Александар Јорданов- износот ќе паѓа на е-аукција. 
Роберт Бешовски- за уличното осветлување износот се намали од 300.000 на 

100.000 денари. 
Виолета Малчева- во однос на сумата за игралиштето во Кочилари за паркот е 

многу. 
Драги Тричковски- за летниковецот не е многу во однос на летноковците во 

Подлес. На стр. 6,  100.000 денари, за што се работи? 
Василка Јанева- тоа е исто од буџетот, една сума е. 
Драги Тричковски- околу спортот, за НВО 100.000 денари за спорт 50.000 денари, 

тоа е многу малку. 
Василка Јанева- предвидено е така со донесувањето на буџетот, тука немаме 

измени. 
Драги Тричковски- не е во ред, треба да има повеќе средства за спортот, нека има 

300.000 денари, да се обезбеди и опрема. 
Василка Јанева- средства има и во програмата А0 за спорт. 
Роберт Бешовски- стр. 8 за спорт и рекреација има 100.000 денари. За опрема ќе 

гледаме да најдиме некој спонзор. 
Василка Јанева- за набавка на опрема треба ново конто или да се префрлат 

средства на клубот па тие сами да си набават опрема. 
Роберт Бешовски- клубот е во фаза на формирање, нека тргнат работите, на 

нареден ребаланс ќе направиме зголемување. 
Иванче Иванов- во врска со приход и расход на општината, има трошоци за 

плаќање на судски решенија, но кога ќе има прилив на средства да се направи нешто, 
некој  помал проект, не мора да се прават скапи проекти. Во школото викаме ќе падне 
сумата според техничката документација и пак ќе останат средства. Не го прифаќам тоа 
бидејќи може да се намали за 10 % а не за 30 % или 40 %.  

Драги Тричковски- кој го објавува тендерот школото или општината? 
Роберт Бешовски- може и ние да го објавиме, а во врска со помали проекти имаме 

голем долг и враќаме средства. Од овие 5.000.000 денари што ги вративме би направиле 
5 улици. Што останува се ни повлекуваат за стари долгови. Треба да исправаме некој што 
не домаќински работел. 

Иванче Иванов- со ова темпо до крајот на годината максимално можиме да 
вратиме уште 5.000.000 денари. Каматите се ли е во долгот и дали може државата да се 
јави како медијатор. 



Драги Тричковски- државата тука треба да стави рака и да води контрола, ако 
немаш средства  нема да распишуваш тендери, така општините нема да прават долгови. 

Иванче Иванов- средствата кои се наменети за замена на клупи, столчиња, 
лаптопи, ќе имаме ли доказ дека сето тоа е набавено? 

Василка Јанева- ќа се види колку е потрошено. 
Димче Петров- во врска со паркот, кој дел од од дворот на училиштето ќе се 

прави? 
Роберт Бешовски- просторот од влезот десно до градинката. 
Драги Тричковски- да се направи ѕид кај објектите и градинката како еден вид на 

заштита. 
Иванче Иванов- просторот кај градинката се планира ли сега да се прави? Од 

горната страна од патот да се направат скали, да се уреди тој дел. 
Роберт Бешовски- сега не поради тоа што во тек е проширување на градинката, се 

гради а понатаму и тој дел ќе се уреди. 
Гордана Христова- мора да има пристап за дотур, со скали нема да може, да се 

уреди на друг начин. 
Иванче Иванов- ќе има ли уште еден ребаланс на буџетот за 2018 година? 
Роберт Бешовски- планираме до 15 Ноември да има уште еден ребаланс на 

буџетот, да биде реален и да го зголемиме процентот на реализација. 
Иванче Иванов- во врска со известувањето од Влада (Министерство за финансии) 

зголемувањето на блок дотациите дали за сите е исто? 
Василка Јанева- не, тоа е во зависност од бројот на учениците во училиштето. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ги стави на усвојување Измените и дополнувањето на Буџетот на Општина 
Градско за 2018 година - ребаланс. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА, 1 ВОЗДРЖАН и 2 ПРОТИВ Советот на 
Општина Градско ги усвои Измените и дополнувањето на Буџетот на Општина Градско за 
2018 година - ребаланс. 
 

3.Разгледувања на барања и поднесоци. 
а)Барање помош од МЗ Подлес во однос на доградба на патот од сред село до 

црквата околу 500м и изградба на нов водовод од изворот до селото од околу 1500м, 
поради тоа што постоечкиот е со стари и напукнати цевки и летниот период нема вода. 

Драги Тричковски- лицата кои се потпишани на барањето дали се од Подлес или 
се викендаши? 

Роберт Бешовски- во врска со доградба на патот имаме намера да изработиме 
проектна документација за тој дел и кога ќе има јавен повик да аплицираме. За водоводот 
има ненаменско користење на водата. Ќе го разгледаме тоа, треба да ги првземиме 
селските водоводи, Месните заедници немаат капацитет за нивно одржување. За Подлес 
конкуриравме преку Владата со партнер Фокус од Велес за уредување на Подлешко 
езеро и поставување на објект од монтажен карактер.Вкупната инвестиција е 100.000 
евра, а општината ќе учествува со 10.000 евра. Целта е развивање на туризмот во 
Општина Градско. 

Драги Тричковски- просторот околу езерото  да се урбанизира, може некој ќе се 
заинтересира да инвестира, да изгради некој објект. 

Роберт Бешовски- да, како што е случај со Велешкото езеро. 
Иванче Иванов- со самото уредување може да се изврши и пошумување околу 

езерото. 
Роберт Бешовски- прво треба да се осмисли просторот па после. 
Иванче Иванов- дали се знае колку вода имаат изворите во Подлес, колкав е 

нивниот капацитет, ако има вишок и ние да користиме дел од таа вода.  
Роберт Бешовски- ќе се разгледа. 
Александар Јорданов- ќе излеземе во пресрет за патот, а и за водоснабдувањето 

ќе гледаме да помогнеме.  
 

б)Барање средства во врска со одржување на меморијален турнир „Зоран Паунов“. 
Роберт Бешовски- турнирот помина во саботата. Имаме волја да помогнеме, 

предложив да земиме обврска наредна година да се одржи во Градско.  
Иванче Иванов- треба да помогнеме, да биде пракса секоја година да се донираат 

по 100 евра без да поднесуваат барање до општината. 
Роберт Бешовски- за нередна година може да се стави како настан во програмата. 
Советниците едногласно одлучија да се доделат 6.000 денари, помош за 

организирање на турнирот. 



 
4.Разно. 

 Виолета Малчева- со сепарацијата што се случува? 

Мендерес Тутиќ- слушам дека работи. 

Драги Тричковски- секој ден поминуваме, не работи. 

Роберт Бешовски- последна информација е дека инспекторката Лидија 

Зафировска им дала решение за забрана додека не ги обезбедат потребните документи. 

Направи контролен увид, не е почитувано нејзиното решение од страна на 

Водостопанство Тиквеш и Бено комерц. Во случајов не треба да работи согласно 

забраната. Наши насоки се да поднесе постапка за Водостопанство, останува ставот на 

Општина Градско да работи законски. До општината се уште нема поднесено барање за 

добивање на Б-дозвола. Виолета Малчева- треба прво до Министерство за економија. 

Роберт Бешовски- доколку општината не издаде Б-дозвола имаат право да се 

жалат до второстепена комисија до Министерство за животна средина и просторно 

планирање. 

Драги Тричковски- проблем е со МИ-СА, го уништуваат и патот и Манастирот во 

Чичево. Исто така има проблем и со отпадните води од свињарската фармата, нека 

направат нешто за општината.  

Роберт Бешовски- имам идеа како би го решиле проблемот, како да ни бидат 

партнери. Интенција се прочистителните станици. Тоа е и барање од ЕУ со 50% учество 

на општините. Второ е нивно решение, тоа е нивно проблем. 

Драги Тричковски- имаат базенти, таму нека одат отпадните води. 

Роберт Бешовски- не е и тоа решение, треба да ја пуштаат процистена, тој 

проблем мора трајно да се реши. 

Снежана Финаева- смрди цело Градско, нака си најдат начин како да си го решат 

проблемот. 

Иванче Иванов- со фирмите, која е корелацијата со општината освен што плаќаат 

фирмарина, Свињарската фарма е високо рентабилна, да имаат некоја обврска на пр. да 

санираат некоја дупка на патот. Што ќе биде со мостот кај Уланци, да не се планира нова  

сепарација. Нивата на Момчило била продадена, имате ли никои сознанија за тоа? 

Роберт Бешовски- јас како државен службеник предходно 5-6 години наназад 

барав од институциите да се направи можност за отстранување на островот кај мостот, ќе 

направат добро за граѓаните. Се јаде брегот, а се зголемува островот. Сега како 

гадоначалник им објаснивза делот од Ногаевци до Стоби да не даваат дозволи без да не 

прашаат нас. 

Димче Петров- на минатата седница реков циглите да се тргнат од патот, уште не 

се тргнати. Околу технолошката вода, скоро никогаш  немаме. Да се види барем сега во 

летниот период кога најмногу ни треба од страна на Водостопанство Тиквеш да се 

ангажираат повеќе луѓе, а не само со еден вработен. 

Роберт Бешовски- имаат проблем со недостиг на вработени, нема никаква 

стимулација. Доколку нема други да се повлечат работниците од Чичево и од Виничани.  

Драги Тричковски- одршувањето на линијата е нивно, но мрежата е на Градско. 

Роберт Бешовски- може да се договориме да се ангажираат лица од страна на 

општината во летниот период. 

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

Општина Градско ја затвори седмата седница во 13:45 часот. 
 

 
08-343/2 
18.07.2018                                                                       Претседател 
                                                                        на Совет на Општина Градско 
              Александар Јорданов 

  


