
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната осма седница на Советот на Општина Градско 

на ден 18.07.2018 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 7-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Одлука за пренесување на правото на трајно користење на недвижна 

ствар -деловна просторија за канцеларија на ЈУ Меѓуопштински центар за 

социјална работа Велес. 

3. Предлог -Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Реконструкција на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 2км). 

4. Предлог -Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: Александар Македонски 

(шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко Брашнаров (крак), Панко 

Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

5. Предлог -Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во должина од 1,8км). 

6. Предлог -Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изградба на потисен цевковод од бунар покрај Улански мост до резервоар за вода 

во Градско). 

7. Предлог -Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Изградба на канализационен систем во место викано Стопанство). 

8. Предлог-Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Реконструкција на дел од локален пат за с.Грнчиште во 

должина од 2км). 

9. Предлог-Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во 

должина од 1,8км). 

10. Предлог-Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: 

Александар Македонски (шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко 

Брашнаров (крак), Панко Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

11. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуките на УО на ЈКП Клепа донесени 

на 09.07.2018 година. 

12. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење и управување на 

Канализациони системи на ЈКП Клепа Градско. 

13. Предлог-Одлука за пренесување на правото на користење и управување на 

Водоснабдителни системи на ЈКП Клепа Градско. 

14. Разгледувања на барања и поднесоци. 
15. 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 6 гласа ЗА  и 3 ПРОТИВ беше усвоен. 
  



Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 8-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 7-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот 

од 7-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 7-та Седница на Cовет на Општина 
Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Записникот од  7-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 

2.Одлука за пренесување на правото на трајно користење на недвижна ствар -

деловна просторија за канцеларија на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа 

Велес. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред.  
Виолета Малчева- за која канцеларија се работи? 
Роберт Бешовски- канцеларијата кај Домот на културата. 
Виолета Малчева- нема ли друг начин на кој ќе се формулира, а не трајно 

користење? 
Роберт Бешовски- нема ништо спорно, ќе биде на трајно користење додека 

фукционира, а потоа повторно ќе се врати на општината. 
Снежана Финаева- и за дворот е трајно користење , а не  е сопственост. 
Виолета Малчева- нека каже правник, барам објаснување. 
Драги Тричковски- во одлуката да стои додека има потреба, а не трајно користење. 
Образложение даде Ацо Атанасов од општинската администрација кој истакна 

дека со допис така е побарано од Министерството за труд и социјална политика. Штом е 
над 10 години е трајно, но кога ќе престане потребата од таа канцеларија, истата 
повторно ќе ни ја вратат. 

Драги Тричковски- ќе плаќаат ли кирија за просторијата? 
Ацо Атанасов- не, државна институција е и е во интерес на граѓаните. 
Александар Јорданов- значи по престанокот со работа се враќа на општината. 
Ацо Атанасов- да, Општина Градско не го губи правото на сопственост. 
Иванче Иванов- дали може правото на користење да го пренесат на друг? 
Ацо Атанасов- не може. 
Драги Тричковски- дали може да се стави клаузула? 
Ацо Атанасов- не може. 
Иванче Иванов- Министерството на труд и социјална политика има буџет, нели 

може нешто да плаќаат, потребна ни е канцеларија но да превземат дел од трошоците. 
Ацо Атанасов- месечните трошоци се на терет на општината бидејќи отворањето 

на канцеларијата е во интерес на граѓаните на Општина Градско. 
 Драги Тричковски- зошто таа канцеларија, нека им се даде доле во старата 

општинска зграда. 
Роберт Бешовски- првично мислев таму да им отстапиме просторија, но за таа 

просторија има склучено договор АВРМ за која треба да плаќаат и надомест, до сега 
немаат платено. Не може таа да им ја дадиме бидејќе договорот се уште не е раскинат. 

Ацо Атанасов- советот како што ја дава на користење просторијата  може и да го 
одземе правото на користење доколку утврди дека има причина за тоа. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за пренесување на правото на трајно 
користење на недвижна ствар -деловна просторија за канцеларија на ЈУ Меѓуопштински 
центар за социјална работа Велес. 

Од присутните 9  советници, со 6  гласа ЗА и 3 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за пренесување на правото на трајно користење на недвижна 
ствар -деловна просторија за канцеларија на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална 
работа Велес. 

 
3.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба 

на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 2км). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 



Драги Тричковски- за ова барам да ми појасните, дали е реконструкција, за каква 
реконструкција се работи кога не е изградено или е реконструкција  на поставениот 
тампон? 

Роберт Бешовски- станува збор за изградба, направена е грешка. 
Драги Тричковски- дали ќе се асфалтира и од каде се средствата? 
Роберт Бешовски- бараме ако ни одобрат средства ќе се асфалтира, средстватат 

се од АФПЗРР. 
Драги Тричковски- секаде треба да се гради, меѓутоа во Грнчиште има малку 

жители, да се стави патот до Манастирот во Чичево. 
Роберт Бешовски- и предходно кажав дека ќе аплицираме со проекти за кои веќе 

имаме изработено проектна документација. За тој пат немаме изработено проект. 
Драги Тричковски- тогаш да се направи проект. 
Роберт Бешовски- имаме проект и за изградба на алтернативниот пат до село 

Уланци. Посочив решавање на проблемот со островот кај мостот кај Уланци, таа фирма 
што ќе добие да работи да го тампонира патот, а воедно да направи и проект за 
реконструкција на мостот кај Уланци кој е во многу лоша состојба. Што се однесува за 
Грнчиште има направено само 370м. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Изградба на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 2км). 

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 
(Изградба на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 2км). 

 
4.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба 

на улици во Градско во должина од 1км и тоа: Александар Македонски (шеталиште), 

Александар Македонски (улица), Панко Брашнаров (крак), Панко Брашнаров (улица) и 

Илинденска во населба Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Драги Тричковски-  која е улицата Александар Македонски што ке се први, на која 

улица се мисли за Илинденска и Панко Брашнаров?  
Снежана Финаева- Александар Македонски кај Самандови, Панко Брашнаров е 

недовршената и улицата од кај Напредок. 
Драги Тричковски-што подразбирате под шеталиште и кој потег ќе се прави, 

требало шеталиштето да се одвои од улиците а не да оди заедно. 
Роберт Бешовски- ќе се прави од школото до улицата која оди кон амбулантата. 
Драги Тричковски- шеталиште е ако биде со ширина над 8м, а не 3м тоа не е 

шеталиште. Трба се да се руши. Дали ќе биде со бекатон плчки или асфалт и дали ќе се 
вади стариот асфалт? 

Роберт Бешовски- ќе се прави со бекатон плочки кои ќе се постават врз стариот 
асфалт, а рушењето е друга операција. 

Драги Тричковски- ова е само крпење, треба да се исчисти и пазарот и се да се 
руши. 

Виколета Малчева- ќе се прави реконструкција на веќе направените улици, а има 
уште не изградени улици во другите населени места и во Градско. 

Роберт Бешовски- Илинденска е катастрофа. Јас веќе кажав дека аплицираме за 
тоа што има изработено проектна документација. Ќе се изработи проектна документација 
за населените места и тогаш граѓаните нека одлучат која улица да се прави.  

Виолета Малчева- не се спомнуваат ни Виничани, ни Ногаевци, Водоврати, 
Кочилари. 

Иванче Иванов- ова е потврдување на нашиот план за работа, сите сакаат да се 
гради. Овие проекти беа спомнати, ако има дополнителни средства тогаш може да се 
градат и други улици. Нема потреба да се расправаме. Ако успееме ова да се изгради за 
една година е доволно и јас сум задоволен. За овие улици има изработено техничка 
документација, наредна година ќе се изработи за други проекти. 

Роберт Бешовски- за овие 4 улици има  изработено техничка документација. Во 
БРР не ни одобрија. Не би барале средства доколку општината не е блокирана. Општина 
Градско има вратено 6.000.000 денари. Колку што чини изградбата на улица Александар 
Македонски, доколку не ги враќавме тие 6.000.000 денари би изградиле 6 такви улици ако 
немавме долг. Штета што нашите прдходници ја донеле Општина Градско во ваква 
ситуација. 

Иванче Иванов- улицата Панко Брашнаров ќе се отвори ли на горниот дел? 



Роберт Бешовски- да, таму има улица. 
Драги Тричковски- да не се вози таму со коли, за коли не. 
Роберт Бешовски- ќе ја направиме па ќе одлучиме како ќе се реши тоа дали со 

поставување на стубчиња со синџир или нешто друго ќе видиме после. 
Виолета Малчева- донесовме програма за изградба на локални патишта и улици, 

беше наштанцано за сите населени места, а сега ништо од тоа, не пишувајте такви 
обемни програми кога не може да се реализираат. 

Снежана Финаева- ако не ги враќавме тие 6.000.000 денари ќе имаше да се прави 
и да се гради.Мендерес Тутиќ- јас и Виолета сме втор мандат, предходно гласавме за 
изградба на патот за Грнчиште, дадовме поддршка  но не го реализиравме. Ако има 
готови проекти да се даде шанса да се изгради. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: Александар 
Македонски (шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко Брашнаров (крак), 
Панко Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

Од присутните 9  советници, со 7  гласа ЗА и 2 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 
(Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: Александар Македонски 
(шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко Брашнаров (крак), Панко 
Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

 

5.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

(Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во должина од 1,8км). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
 Димче Петров- има одредено дел во должина од 1,8 км кој што ќе се прави или 

вкупно ќе се прави кај што е лошо? 

Роберт Бешовски- ќе се прави кај што е нај лошо, многу скап проект е, кошта 

80.000.000 денари, изработен е од Тектон инженеринг од Кавадарци.  

Иванче Иванов- дали ќе се работи по проектот или според средствата доделени 

од АФПЗРР од 20.000.000 денари? 

Роберт Бешовски- според проектот. 

Иванче Иванов- значи 1/4 од проектот. 

Виолета Малчева- тој пат е скапа инвестиција, стар 10 години и се уништи, ако не 

се заштити за џабе ќе се прави. 

Роберт Бешовски- треба да се зачува тој пат. Од Од Министерство ми стаса 

барање за согласност за ископ кај браната во Подлес, дадов негативен одговор. Мора да 

ги зачуваме тие работи. Драги Тричковски- грешка е тогашниот градоначалник Глигур 

Коцев што им даде на МИ-СА да вршат ископ, го уништија патот со камионите. 

Виолета Малчева- тој пат не е проектиран за 50 тонски камиони.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во должина од 
1,8км). 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Реконструкција на 
дел од локален пат за с.Чичево во должина од 1,8км). 

 

6.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба 

на потисен цевковод од бунар покрај Улански мост до резервоар за вода во Градско). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- има избушено будар до рибарската куќичка, идејата е водата да 

се насочи од бунарот во резервоарот и назад во линијата. Сега оди дирекно во линијата и 

пумпата не може убаво да работи. Се предвидува реконструкција и на стариот цевковод. 

За овие 2 проекти за водоснабдување и канализација во Стопанството аплициравме во 

МТВ. Ни побараа да ги поминиме на совет. 

 Иванче Иванов- постои ли шанса оваа вода и водата од Чичево да се собира во 

еден резервоар. Може ли резервоарот да не ја собере водата. 



Роберт Бешовски- кога ке се наполне резервоарот ќе се исклучуваат пумпите.  

Иванче Иванов- бидејќи ќе дојде до мешање на водите каква е бактериолошката 

состојба. Да се проверува, да се хлорира. 

Димче Петров- нека има вода, има рестрикција 2 пати во денот, водата ни е 

потребна за растур за пиење може и да си купиме. 

Роберт Бешовски- до пред 10 дена немавме проблем. Проблем е технолошката 

вода, штом таа ја нема се троши водата за пиење, за вадење и сл. Многу се троши за 

растур. Ангажиравме лица од ЈКП да ги санираат дефектите и во иднина да се превземе 

од Тиквешко поле. Технолошката вода е битен елемент за општината. Аплициравме и за 

Виничани.  

Димче Петров- да се направи нова линија дирекно во линијата, а не како досега.  

Снежана Финаева- водата за  пиење се троши неконтролирано, ако едно 4 члено 

семејство на пр. троши 10т, а за вадење 30т , над 10т да се покачи цената па нека вадат.  

Виолета Малчева- има одлука и за тоа но не се спроведува. 

Иванче Иванов- постои ли постапка за баждирање на броилото? 

Роберт Бешовски- постои. 

Иванче Иванов- следам веќе 4 дена и мислам дека според водомерот не трошам 

толку вода. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско (Изградба на потисен цевковод од бунар покрај Улански мост до 
резервоар за вода во Градско). 

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 
(Изградба на потисен цевковод од бунар покрај Улански мост до резервоар за вода во 
Градско). 
 

7.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба 

на канализационен систем во место викано Стопанство). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
 Роберт Бешовски- изработивме проект, аплициравме во МТВ, се надеваме дека ќе 

ни доделат средства. Во МТВ аплициравме и за изработка на проектна документација кај 

зоната за домување. 

 Димче Петров- каде ќе се приклучува кај шпирката ли, да се опфати и тунелот, 

мора да се реши да не одат со трактори одозгора. 

 Роберт Бешовски- да кај шпирката, ќе гледаме и тоа да го решиме со тунелот, 

голем проблем е. 

 Гордана Христова- кој ќе им каже на камионите да не возат брзо кај винаријата, да 

стои полиција. 

 Димче Петров- тоа не е наша надлежност. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 

Општина Градско (Изградба на канализационен систем во место викано Стопанство). 

Од присутните  9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско (Изградба на 
канализационен систем во место викано Стопанство). 

 

8.Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Изградба на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 

2км). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и 

за обезбедените средства за реализација (Изградба на дел од локален пат за с.Грнчиште 

во должина од 2км). 



Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН  Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 
средства за реализација (Изградба на дел од локален пат за с.Грнчиште во должина од 
2км). 

 
9.Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во должина 

од 1,8км). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и 

за обезбедените средства за реализација (Реконструкција на дел од локален пат за 

с.Чичево во должина од 1,8км). 

Од присутните  9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените средства за 
реализација (Реконструкција на дел од локален пат за с.Чичево во должина од 1,8км). 

 

10.Одлука за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 

средства за реализација (Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: 

Александар Македонски (шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко 

Брашнаров (крак), Панко Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и 

за обезбедените средства за реализација (Изградба на улици во Градско во должина од 

1км и тоа: Александар Македонски (шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко 

Брашнаров (крак), Панко Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 

Од присутните  9  советници, со 7  гласа ЗА  и 2 ПРОТИВ Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за согласност за намена на инвестицијата и за обезбедените 
средства за реализација (Изградба на улици во Градско во должина од 1км и тоа: 
Александар Македонски (шеталиште), Александар Македонски (улица), Панко Брашнаров 
(крак), Панко Брашнаров (улица) и Илинденска во населба Градско. 
 

11.Одлука за давање согласност на Одлуките на УО на ЈКП Клепа донесени на 

09.07.2018 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- станува збор за обврска што треба да ја направи ЈКП Клепа во 

врска со регулаторна комисија за одредување на цена на водата. Треба да направат 

бизнис план кој што е обемен. Општината од кога постои постојано гради, за некои има за 

некои нема направено технички прием. АДКОМ имаат определено 6 координатори по 

региони. Во Водоврати се уште не е превземен водоснабдителниот систем. Една од 

точките е и цената во која нема измена. 

Иванче Иванов- не е добро формулирано. Испаѓа дека цената на водата се 

зголемува. 

Роберт Бешовски- ова се предходно донесени одлуки, но ЈКП ги немаат, треба да 

стои потврдување бидејќи не се менува ништо. Регулаторна ќе даде опсег на пр. од 22 до 

30 денари и УО на ЈКП ќе реши која ќе биде цената па потоа ќе оди на совет. 

Виолета Малчева- како немаат одлуки, тогаш треба да стои утврдување, сигурно 

ли е 22 денари. 

Роберт Бешовски- да, 22 денари е, покачувањето е од Јове сега е исто. Другите 

одлуки се за водоснабдителните и канализационите системи. 

Александар Јорданов-  да се стави Одлука за утврдување на цената на водата за 

пиење. 

Иванче Иванов- значи врз основа на бизнис планот регулаторна ќе стави опсег, 

бидејќи некаде е по рироден пат. 

 

 



 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Одлуките на УО 

на ЈКП Клепа донесени на 09.07.2018 година. 

Од присутните  9  советници, со 8  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН  Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за давање согласност на Одлуките на УО на ЈКП Клепа 
донесени на 09.07.2018 година. 

 

12.Одлука за пренесување на правото на користење и управување на 

Канализациони системи на ЈКП Клепа Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Роберт Бешовски- тоа го бара регулаторна комисија, ставени се канализационите 

системи во сите населени места, не е ставен само во Водоврати. За оваа намена треба 

да се направи пописна комисија со решение од градоначалникот и 1 преставник од ЈКП и 

да се изврши примопредавање. Виолета Малчева- канализацијата во Водоврати 

направена ли е, зошто не плаќаат. 

Мендерес Тутиќ- направена е но се уште не сме приклучени. 

Роберт Бешовски- не се сеуште приклучени, имаше некој проблем. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за пренесување на правото на користење и 

управување на Канализациони системи на ЈКП Клепа Градско. 

Од присутните  9  советници, со 8  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН  Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за пренесување на правото на користење и управување на 
Канализациони системи на ЈКП Клепа Градско. 

 

13.Одлука за пренесување на правото на користење и управување на 

Водоснабдителни системи на ЈКП Клепа Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Драги Тричковски- што стана со ЈКП Комуналец? 
Роберт Бешовски- во размислување сум да ставам ВД Директор и да се формира 

УО и НО. Тројцата вработени се терет бидејќи нема никакви приходи, а трошоците се 
големи за плати за придонеси. Мора тоа некако да се реши. 

Виолета Малчева- сите дејности се префрлени на ЈКП Клепа, треба и луѓето да се 
префрлат. Кои лица се во Комуналец? 

Роберт Бешовски- Тоше Марков, Ацо Ристов и Ѓорѓи Самандов. Треба да се види 
да се избришат застарените долгови кои не се утужени да се избришат.   

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за пренесување на правото на користење и 

управување на Водоснабдителни системи на ЈКП Клепа Градско. 

Од присутните  9  советници, со 9  гласа ЗА  9  Советот на Општина Градско ја 
усвои Одлуката за пренесување на правото на користење и управување на 
Водоснабдителни системи на ЈКП Клепа Градско. 

 

14.Разгледувања на барања и поднесоци. 
     а).Барање од Миле Димов за доделување на финансиски средства, помош за 

изградба на куќа. 
Виолета Малчева- многу пати сме му помагале, секој може да бара. Најмногу е 

помогнат. 
Мендерес Тутиќ- секогаш барал и секогаш му е помогнато. 
Иванче Иванов- една соба да се направи да има каде да седи. 
Роберт Бешовски- од МТСП добива по 50 евра месечно за кирија. До старата 

срушена куќа има темели, да се направи карабина би коштала 4.000 евра. 
Димче Петров- имаше и материјал, но тој се продаде. 
Гордана Христова- да, но пред државата тој сепак е социјален случај. 
Виолета Малчева- Општина Градско нема таква намена на средства и општината 

не е надлежна за тоа. 
Роберт Бешовски- ќе гледаме да се најдат спонзори и општината да одвои 20-

30.000 денари да му се плати на тој што ќе работи. 
 



 
 
  б).Барање од КУД „Стоби“ -Градско за доделување на финансиски средства за 

учество на фолклорен фестива кој ќе се одржи во градот Бруси, Р.Полска. 
Роберт Бешовски- предлог е 2.000 ева да соберат они сами, ние да помогнеме со 

60.000 денари и 60.000 денари од спонзори. Општината и порано им помагала. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на КУД „Стоби“ да му се доделат 

средства во висина од 60.000 денари. 
 
 в). Барање од Црковен одбор на црква „Св. Илија“ -Виничани за доделување на 

финансиски средства во висина од 30.000 денари, потребни за купување на нива за 
гробни места. 

Роберт Бешовски- разговаравме со преставници од Виничани. Проценив дека 
Општина Градско може да помогне со 30.000 денари. Исто така имаме обврска и во 
Градско да го решиме проблемот со гробните места. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на црква „Св. Илија“ да и се 
доделат средства во висина од 30.000 денари. 
 

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори осмата седница во 14:00 часот. 

 
 

  08-377/2 
07.08.2018                                                               Претседател 
                                                                          на Совет на Општина Градско 

         Александар Јорданов  


