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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

15.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање на 

согласност на Годишна сметка за 2017 
година на ЈКП Клепа Градско 

 
Се објавува Одлуката за давање на 

согласност на Годишна сметка за 2017 
година на ЈКП Клепа Градско, што Советот 
на Општина Градско го донесе на 
седницата одржана на 30.03.2018 година. 

 
 

Бр.09-197/1 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

9 од Законот за локална 
самоуправа(Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002) и член 11 став 1 
точка 7 од Законот за јавните претпријатија  
"Службен весник на Република македонија" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 
25/2015; 61/2015 и  39/2016), Советот на 
Општина Градско на седницата одржана на 
ден 30.03.2018 година , ја донесе следната: 

 
ОДЛУКА 

за давање на  согласност на Годишна 
сметка за 2017 година на ЈКП Клепа 

Градско 
 

Член 1 
Советот на Општина Градско како 

основач,  дава согласност на Годишната 
сметка  за 2017 година на Јавното 
комунално претпријатие ,,КЛЕПА,, Градско. 
 

Член 2 
Оваа Одлука стапува во сила во рок 

од 8дена сметано од денот на 
објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Градско. 

 
Бр.08-177/3 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 

 

16.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за не давање 
на согласност на Годишна сметка за 2017 

година на ЈКП Комуналец Градско 
 

Службен гласник на 
Општина Градско 

излегува по потреба 

 
Број 2 година XXIII 

 02 април 2018 
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Се објавува Одлуката за не давање 
на согласност на Годишна сметка за 2017 
година на ЈКП Комуналец Градско, што 
Советот на Општина Градско го донесе на 
седницата одржана на 30.03.2018 година. 

 
Бр.09-197/2 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 

 

               Врз основа на член36,став 1 точка 
9 од Законот за локална 
самоуправа(Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002) и член 11 став 1 
точка 7 од Законот за јавните претпријатија  
"Службен весник на Република Македонија" 
бр. 38/1996; 9/1997; 6/2002; 19/2002; 
40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 
6/2012; 119/2013; 41/2014; 138/2014; 
25/2015; 61/2015 и  39/2016), Советот на 
Општина Градско на седницата одржана на 
ден 30.03.2018 година , ја донесе следната: 
 
 

ОДЛУКА 
за не давање на согласност на Годишна 

сметка за 2017 година  
на ЈКП Комуналец Градско 

 
 

Член 1 
Советот на Општина Градско како 

основач,  не дава согласност на Годишната 
сметка  за 2017 година на Јавното 
комунално претпријатие ,,КОМУНАЛЕЦ,, 
Градско. 

 
Член 2 

Оваа Одлука стапува во сила во рок 
од 8 дена сметано од денот на 
објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Градско. 

 
 

Бр.08-177/3 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 

 

 

 

17.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање на 
согласност  за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура  

за  Вардарски плански регион 
 

Се објавува Одлуката за давање на 
согласност  за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура  за  
Вардарски плански регион, што Советот на 
Општина Градско го донесе на седницата 
одржана на 30.03.2018 година. 
 
Бр.09-197/3 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 

 

                Врз основа на член 80 став (12) од 
законот за управување со отпад (Службен 
Весник   на  Република Македонија бр. 
68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 
124/10,09/2011,51/2011,123/2012,147/13,163
/13,51/2015,146/15,156/15,39/16 и 63/16) 
Совет на општина  Градско на седницата 
одржана на ден 30.03.2018 година ја  
донесе следната  
 

ОДЛУКА 
за давање на согласност  за основање 
на регионална депонија и потребната 

инфраструктура  за  Вардарски  
плански регион 

 
Член 1 

          Советот на Општина Градско  дава 
согласност за основање на регионална 
депонија и потребната  инфраструктурата 
за Вардарски плански регион  од  страна на  
Владата на Република Македонија согласно 
член 80 став12 од Законот за управување 
со отпад  а со цел заштита на животна 
средина и здравјето на луѓето и  решавање 
на постоечкиот проблем за управување со 
отпадот на територијата на општина 
Градско,. 
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Член 2 
           Оваа одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување. 
                                                     

О б р а з л о ж е н и е 
 

Советот на Општина  Градско на 
својата седница одржана на ден 30.03.2018 
година, донесе Одлука за давање на 
согласност за основање на регионална 
депонија и потребната инфраструктура за 
Вардарски  плански регион. 
             Главни причини поради кои се 
пристапни кон донесување на вакви одлуки 
се проблемите со кои се соочува општината 
во управувањето со отпадот и неможноста 
за исполнување на обврските кои 
произлегуваат од Законот за управување со 
отпадот.Имено,општината проценувајќи ја 
својата финансиска состојба,како и 
потребните финансиски средства за 
расчистување на непрописните 
депонии,како и обврската за собирање и 
отстранување на отпадот согласно 
стандардите за животна средина,односно 
во стандардизирана депонија,увиде дека 
нема можност за решавање на проблемите. 
            Заради заштита на животната 
средина и здравјето на луѓето како и 
состојбата со отпадот во општината 
Градско неоопходно е итно преземање на 
активности со цел собирање, 
транспортирање, селекција и отстранување 
на отпадот.  Воедно, согласно 
Националниот план за управување со 
отпад на Република Македонија и 
Регионалниот план за управување со отпад 
за Вардарскиот плански регион ,потребно е 
да се воспостави регионален систем за 
управување со отпад преку основање на 
регионална депонија и соодветна 
инфраструктура. 
            Во Физибилити студијата за 
управување со отпад за Врадарскиот 
плански   регион е утврдено дека вкупната 
проектирана  инвестициона вредност на 
регионалната депонија  со целокупната 
инфраструктура , како  систем за 
управување со отпад изнесува 
24.618.453,00 евра, при што минималните 
финансии што треба да ги обезбеди 
општина Градско изнесуваат 
__3.077.306,62__евра, средства со кои 
општина Градско_ не располага.  
Дополнително, согласно со Стратегијата за 
управување со отпад на Република 
Македонија, потребно е воспоставување на 
регионална соработка за основањето на 
депонијата, без кое управувањето со отпад 
не може да биде одржливо ниту достапно 

за населението. Во овој момент не постои 
можност сите општини од _Вардарскиот 
плански_ регион да ја обезбедат 
потребната финансиска помош со што не 
може да се основа депонија со потребната 
инфраструктура доколку не се обезбеди 
финансирање од Владата на Република 
Македонија. 
             Врз основа на претходното 
изнесено,Советот на општината_Градско    
донесе одлука со која основањето на 
регионалната депонија со потребната 
инфраструктура  го доверува  на Владата 
на Република Македонија,како најдобар 
начин за брзо решавање на проблемите со 
управување со отпадот,а кој ќе биде со 
најмали трошоци и со цена кој ќе биде 
достапна за населението во Вардарскиот 
плански регион. 
 
Бр.08-177/5 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 

 
 
18.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

усвојување на регионалниот план за 
управување со отпад за Вардарски 

плански регион 
 

Се објавува Одлуката за усвојување на 
регионалниот план за управување со отпад 
за Вардарски плански регион, што Советот 
на Општина Градско го донесе на 
седницата одржана на 30.03.2018 година. 

 
 

Бр.09-197/4 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 
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               Врз основа на член 36,став 1 точка 
15 од Законот за локална 
самоуправа(Службен весник на Република 
Македонија бр. 5/2002) а во врска  со  член 
80 став 12  од Законот за управување со 
отпад"Службен Весник на Република 
Македонија" бр. 68/2004; 71/2004; 107/2007; 
102/2008; 143/2008; 82/2009; 124/2010; 
140/2010; 51/2011; 6/2012; 123/2012; 
147/2013; 163/2013; 27/2014; 51/2015; 
146/2015; 156/2015; 192/2015; 39/2016; 
63/2016), Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 30.03.2018 
година , ја донесе следната: 
 

ОДЛУКА 
за усвојување на Регионалниот план за 
управување со отпад за Вардарскиот 

плански регион  
 

 
Член 1 

Советот на Општина Градско го  
УСВОЈУВА  Регионалниот план за 
управување со отпад за  Вардарскиот 
плански регион во чиј состав се наоѓа и 
Општина Градско  кој документ е изработен  
во рамки на ИПА проектот ,, Подготовка на 
потребни документи за воспоставување на 
интегриран и финансиски самоодржлив 
систем за управување со отпад во 
Вардарски, Пелагониски, Југозападен и 
Скопски регион  
EuropeAID/136347/IH/SER/MK . 
 

Член 2 
Оваа Одлука стапува во сила во рок 

од 8 дена сметано од денот на 
објавувањето во Службен Гласник на 
Општина Градско. 

 
 
Бр.08-177/6 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 

 
 
 
19.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за давање 

подарок по повод празникот 
Богојавление Водици 2018 година 

 
Се објавува Одлуката за давање подарок 
по повод празникот Богојавление Водици 
2018 година, што Советот на Општина 
Градско го донесе на седницата одржана на 
30.03.2018 година. 

 
Бр.09-197/5 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 

 

Врз основа на член 36  став 1  
точка 10 од  Законот за локалната 
самоуправа („Службен Весник на РМ,, 
бр.5/02) и член 3 став 2 од Законот за 
користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост („Службен Весник 
на РМ,, бр.78/15, 106/15, 153/15 и 190/16),  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 30.03.2018 година, ја донесе 
следната 

О Д Л У К А  
за давање подарок по повод  

празникот Богојавление Водици 2018 год. 
 

Член 1 
Со оваа Одлука Општина Градско 

подарува мобилен телефонски уред - 
Sumsung SM - J530F Galaxy J5 (2017), Black 
Color, Dual SIM, 5.2 inches Super AMOLED 
capacitive touchscreen, 16M colors, 
Resolution 720, на лицето Зоран Илиќ со 
датум на раѓање 02.10.1995 година, со 
адреса на живеење на ул.Маршал Тито 
бр.25  од Градско. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

наредниот ден од денот на објавувањето 
во Службен гласник на Општина Градско.  

 
Бр.08-177/7 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 
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20.   
 Врз основа на член 50, став 1, точка 
3, од Законот за локалната самоуправа 
(,,Службен весник" на РМ бр.5/02) и член 19 
од Статутот на Општина Градско (,,Сл 
гласник на Општина Градско,, бр. 02/06) 
Градоначалникот на Општина Градско 
донесува 
 

З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

доделување на финансиски средства  
 
Се објавува Одлуката за доделување на 
финансиски средства, што Советот на 
Општина Градско ја донесе на седницата 
одржана на 30.03.2018 година. 

 
Бр.09-197/6 
02.04.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски с.р. 

 
Врз основа на член 36 став 1 точка 

15 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.5/02) и член 17 
од Статутот на Општина Градско (Службен 
гласник на Општина Градско бр. 2/06) 
Советот на Општина Градско донесе 
 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиски средства 
 

Член 1 
 На Васка Филипова од Градско со 
ЕМБГ ххххх и се доделуваат финансиски 
средства во износ од 20.000,00 денари, 
потребни за лекување. 
 

Член 2 
 Средставата ќе бидат исплатени на 
сметка број ххххх во ххххх банка од тековни 
резерви, програма А0, конто 413110 од 
Буџетот на Општина Градско за 2018 
година. 

 
Член 3 

 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на нејзиното донесување. 
 
Бр.08-177/8 
30.03.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

на Совет на Општина Градско, 
Александар Јорданов с.р. 
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Број на 
акт 

С О Д Р Ж И Н А        Стр. 

15 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање на 
согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП Клепа 
Градско 

1 

 О Д Л У К А за давање на согласност на Годишна сметка за 
2017 година на ЈКП Клепа Градско 

1 

16 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за не давање на 
согласност на Годишна сметка за 2017 година на ЈКП 
Комуналец Градско 

1 

 О Д Л У К А за не давање на согласност на Годишна сметка за 
2017 година на ЈКП Комуналец Градско 

2 

17 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање на 
согласност  за основање на регионална депонија и потребната 
инфраструктура  за  Вардарски плански регион 

2 

 О Д Л У К А за давање на согласност  за основање на 
регионална депонија и потребната инфраструктура  за  
Вардарски плански регион 

2 

18 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за усвојување на 
регионалниот план за управување со отпад за Вардарски 
плански регион 

3 

 О Д У К А за усвојување на регионалниот план за управување 
со отпад за Вардарски плански регион 

4 

19 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање подарок 
по повод празникот Богојавление Водици 2018 година 

4 

 О Д Л У К А за давање подарок по повод празникот 
Богојавление Водици 2018 година 

4 

20 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за доделување на 
финансиски средства  

5 

 О Д Л У К А  за доделување на финансиски средства  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

Издавач : Општина Градско  тел. 043/251-522   fax. 043/251-856    
   

Буџет на Општина Градско 
Сметка: 100000000063095  Народна Банка РМ 

Сметка на Буџетски Корисник 717014102563018 


