
 
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од  9-та седница на Советот на Општина Градско 
одржана на ден 07.08.2018 година, со почеток во 12.00 часот 

во салата на Општина Градско на следниот 
 
 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за втор квартал 2018 
година. 

3. Нацрт – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договори за грант, 
согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија и 
Европска инвестициона банка за проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот„Водоснабдување и одведување на 
отпадни води“ (Службен весник на Република Македонија“ број 83/*10) и Одлуката за 
распределба на средствата согласно договорот за заем по проектот„Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ („Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010) 
меѓу Општина Градско и Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. 

4. Нацрт –Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување 
на средствата од буџетската сметка на Општина Градско. 

5. Нацрт – Изјава дека Општина Градско ги исполнува следните услови. 
 6.   Разгледувања на барања и поднесоци. 

 7.   Разно.   

 
 

Со Седницата претседаваше Претседателот на Совет на Општина Градско, Александар 
Јорданов. 

Од 9 Советници, на седницата присутни беа  8  советници: Александар Јорданов, Ацо 
Малчев, Снежана Финаева, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги Тричковски, Иванче Иванов, 
Гордана Христова.  Не беше присутен советникот Мендерес Тутиќ. 

На седницата присуствуваше  градоначалникот  на Општина Градско, Роберт Бешовски. 
 
По констатацијата дека постои кворум за работа, претседателот на Советот ја отвори 

седницата и го прочита предложениот дневен ред. Исто така предложи да има и дополнување од 
две точки по исцрпување на постојниот дневен ред. 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 8 гласа беше едногласно усвоен.  
 

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од дневниот 
ред за 9-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 8-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Совет на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 8-та 

Седница на Совет на Општина Градско. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  го 

стави на усвојување Записникот од 8-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои Записникот 

од  8-та  седница на Совет на Општина Градско. 
 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за втор квартал 
2018 година. 

 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. И даде збор на 

Василка Јанева за да го образложи извештајот. 



Василка Јанева- Извештајот е пратен за Скопје во законскиот рок, сé друго во него е 

аналитика. Сé е подредено во програми и конта и сé е во рамките на Буџетот т.е. ребалансот. 

Виолета Малчева- 733131 што опфаќа ова Закуп на градежно земјиште, бидејќи износот е 

нула? 

Василка Јанева- Фирми што пуштаат пари, во однос на приходи не се прави план, трезорот 

го гледа расходниот дел. Ние ќе правиме ребаланс во октомври и ќе се изедначиме. 

Иванче Иванов – Колку е приходот од двата квартала? 

Василка Јанева – ова е заклучно со шести месец. 

Виолета Малчева- има ли некој платено Комунална такса за вршење на дејност пред 

објектите? 

Василка Јанева- никој нема платено. 

Роберт Бешовски – Никој нема платено во последните 5 години. 

Василка Јанева- извештајот се праќа во Сектор за Буџет во Министерството за финансии 

 и целосно се разгледува. 

Иванче Иванов – Објаснете ги расходите на стоки и услуги кај училиштето. 

Василка Јанева- сé си пишува детално колку имаат потрошено. 

Драги Тричковски- уште ли ќе ги возиме без пари наставниците? 

Василка Јанева – имаат пари и ќе си трошат. 

Драги Тричковски- имаат во плата 900 ден.,само општина Градско обезбедува превоз. На 

јавен службеник никој превоз не плаќа. 

Виолета Малчева- колку е процентот на реализација? 

Василка Јанева- 11%. Во октомври ќе правиме ребаланс и кај има потреба ќе кратиме и ќе 

додаваме. 

Александар Јорданов- како и да е, во завршната не смее да биде над 100 %. 

 

Откако заврши дискусијата, Претседателот на Советот,  го стави на усвојување Кварталниот 
извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за втор квартал 2018 година. 
 
Од присутните 8 советници, со 5  гласа ЗА, 1 воздржан и 2 против, Советот на Општина 
Градско го усвои Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за 
втор квартал 2018 година. 
 
3. Нацрт – Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договори за 

грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-0446 помеѓу Република Македонија 
и Европска инвестициона банка за проект: „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во 
врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона 
банка по Договорот за заем по Проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
(Службен весник на Република Македонија“ број 83/*10) и Одлуката за распределба на средствата 
согласно договорот за заем по проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010) меѓу Општина Градско и 
Министерството за транспорт и врски на Република Македонија. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Градоначалникот на општина Градско, Роберт Бешовски. 

Тој објасни дека оваа и следните две точки од дневниот ред се од формален карактер, односно 
треба да се достави документација до Министертво за транспорт и врски, за одобрување на 
проектот кои би чинел отприлика 299.000 до 300.000 евра. Овие пари не се искористени и сега се 
создаде шанса и можност да ги искористиме. Се работи за Канализација во населба Стопанство и 
Водоснабдување на Градско (да се поврзе стариот со новиот резервоар). Втората Одлука е 
општина Градско да ги почитува условите кон договорот, да ги одржува системите. Одлуката е еден 
вид на гаранција за успешно одржување. А, пак третата Одлука е дека постои ЈКП „Клепа“ и ова 
претпријатие ќе ги одржува и грижи за овие системи.  

Иванче Иванов – Дали ќе се покријат двата проекта со овие пари? 
Роберт Бешовски- Условот беше да бидат само два проекти – еден за Водостабдување , а 

еден за Канализација. 
Иванче Иванов- дали има временски рок за извршување. 
Роберт Бешовски- додека не ги одобрат  средствата не ја знаеме динамиката и временската 

рамка. Тендерот тие сами ќе си го распишуваат. 
Иванче Иванов- парите ќе ги враќаме ли? 



Роберт Бешовски- ова е грант, не е кредит. И немаме обврска да ги враќаме парите. 
Виолета Малчева- ова е кредит кој го зема државата, а пак државата средствата ни ги 

доделува нас. 
Иванче Иванов- ако по нивната тендерска постапка сумата дојде на пример до 170.000 евра, 

остатокот дали ќе го искористиме. 
Роберт Бешовски- не ќе може , оддамна се средствата барани уште од Глигор Коцев и 

Жанета Чаушевска, но не успеале да ги вратат. Ова сега е последен рок, па се надеваме дека ќе ги 
искористиме. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  
ги стави на усвојување Нацрт – Одлука за давање согласност и овластување за 
потпишување на Договори за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-
0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за проект: 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/*10) и Одлуката за распределба на средствата согласно договорот за 
заем по проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010) меѓу Општина Градско и Министерството за транспорт 
и врски на Република Македонија,Нацрт –Одлука за давање согласност и овластување за 
измирување односно пренасочување на средствата од буџетската сметка на Општина 
Градско и Нацрт – Изјава дека Општина Градско ги исполнува следните услови. 
 

Од присутните 8 советници, со 7  гласа ЗА и 1 воздржан, Советот на Општина Градско даде 
позитивно мислење и ги усвои Нацрт – Одлуката за давање согласност и овластување за 
потпишување на Договори за грант, согласно Договор за финансирање СЕПАРИС број 2008-
0446 помеѓу Република Македонија и Европска инвестициона банка за проект: 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на 
Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по 
Проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/*10) и Одлуката за распределба на средствата согласно договорот за 
заем по проектот„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ („Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010) меѓу Општина Градско и Министерството за транспорт 
и врски на Република Македонија, Нацрт –Одлуката за давање согласност и овластување за 
измирување односно пренасочување на средствата од буџетската сметка на Општина 
Градско и Нацрт – Изјавата дека Општина Градско ги исполнува следните услови. 
 
6.Одлука за утврдување на надоместок за добивање на лиценца за давање на услуги за 
кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор на подрачјето на општина 
Градско. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 6. Го предложи Ацо Атанасов да даде 

објаснување. 
Ацо Атанасов- Од Министерство за економија стигна допис дека согласно Законот за 

угостителска дејност, Советот на општина Градско треба да утврди цена за добивање на лиценца. И 
тоа: за кабаре 2500 евра во денарска противвредност, за ноќен бар 5000 евра во денарска 
противвредност и за диско клуб и диско клуб на отворен простор 7000 евра во денарска 
противвредност. 50% од средствата одат за општина Градско, останатите 50% за Министерството 
за економија. 

Иванче Иванов- за колку години е ова? 
Ацо Атанасов- за 1 година. 
Иванче Иванов- а кафичите спаѓаат ли тука? 
Ацо Атанасов- не, тоа е друга категорија. 
 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на надоместок за добивање на лиценца за 
давање на услуги за кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор на 
подрачјето на општина Градско. 
Од присутните 8 советници, со 8  гласа ЗА , Советот на Општина Градско даде позитивно 
мислење и ја усвои Одлуката за утврдување на надоместок за добивање на лиценца за 
давање на услуги за кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен простор на 
подрачјето на општина Градско. 
 



7.Предлог- Одлука за усвојување на Извештајот-елаборатот за проценета штета од 
природна непогода – град што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 год. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8. Ја предложи Лилјана Љуткова  да 
даде објаснување. 

Лилјана Љуткова- Иван Самандов и правното лице ДТУПУ „АС Трејд Атанас“ од с.Виничани, 
поднесоа барање за проценка на штета од природна непогода. Комисијата излезе на терен, го 
утврди процентот на оштета и врз основа на Записниците се изготви Извештајот-елаборатот. Откако 
ќе се  усвои на Совет, ќе се испрати на разгледување до Државната комисија за проценка на штета, 
до Министерството за финансии, до Генералниот секретаријат при Владата на РМ и до Државниот 
завод за статистика. Потоа се испраќа табела до Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство со подетални информации. 

Иванче Иванов- јас сум претседател на Комисијата, бевме на терен два дена после 
пријавата и утврдивме 90% штета на овошките, но кајсијата им беше веќе обрана. 

Драги Тричковски- зошто сте ставале цени на овошките? 
Лилјана Љуткова- така е примерот на Извештајот-елаборатот изваден од Службен весник, 

при што комисијата сама ги утврдување цените и приносот на овошките. 
 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Извештајот-елаборатот за проценета штета од природна непогода – град 
што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 год. 

Со 8 гласа ЗА, Советот на општина Градско го усвои Извештајот-елаборатот за проценета 
штета од природна непогода – град што ја зафати општина Градско на 06.07.2018 год. 
 

8.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од  Здружение ФК ЛОКОМОТИВА ТИМ Градско 

Роберт Бешовски- избран е Претседател на тимот, јас мислам дека најсоодветен беше Цане 

Будимов,а во постапка е да се регистрираат фудбалерите. Пред некој ден извадија и жиро-сметка и 

печати, така што можеме да им доделиме средства за да започнат со работа како и да се снабдат 

со спортска опрема. Од Советот на општина Градско може да се доделат 90.000 денари, а од 

Градоначалник може 100.000 денари, па како ќе имаме средства така ќе им пуштаме. 

Иванче Иванов- кој ќе раководи? Кој е во УО и Собрание? 

Роберт Бешовски- неколкумина љубители на фудбалот. 

Гордана Христова- јас мислам дека сé ова треба да биде на хартија. 

  

Со 8 гласа ЗА, се усвои одлуката за доделување на финансиски средства на Здружението ФК 

ЛОКОМОТИВА ТИМ Градско, во висина од 90.000 денари. 

 

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред, Претседателот на Советот на Општина 

Градско ја затвори 9-та седница во 13.30 часот. 
 
 

 
  08-431/2 
21.09.2018                                                                           Претседател 
                                                                            на Совет на Општина Градско 

                          Александар Јорданов 


