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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

 

27.   
  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 

пренесување на правото на трајно 
користење на недвижна ствар - деловна 

просторија за канцеларија на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална 

работа Велес 
 

Се објавува Одлуката за 
пренесување на правото на трајно 
користење на недвижна ствар - деловна 
просторија за канцеларија на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа 
Велес, што Советот на Општина Градско ја 
донесе на седницата одржана на 
18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/1 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 36 став 1 точка 
10 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.05/02) и член 17 
од Статутот на општина Градско (Сл. 
гласник на општина Градско бр. 02/2005),  а 

во врска со член 21 од Законот за 
Користење и располагање со стварите во 
државна сопственост и со стварите во 
општинска сопственост,  Советот на 
општина Градско на седницата одржана на  
ден  18.07.2018  година донесе: 
 

О Д Л У К А 
За пренесување на правото на  трајно 

користење на недвижна ствар- деловна  
просторија за  Канцеларија на Јавната 

установа  Меѓуопштински центар за 
социјални работи Велес 

 
Член 1 

          Со оваа одлука Советот на општина 
Градско го пренесува правото на трајно  
користење на  деловната  просторија која е 
сопственост на Општина Градско и е 
заведена на Имотен лист број 949  со КП 
бр. 1122 дел 1   за КО Градско со површина 
од 10 метри квадратни за отварање на 
канцеларија за потребите на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјални работи 
–Велес за  администрирање на правата од 
областа на социјална заштита и заштита на 
децата. 
 

Член 2 
          Просторијата му се отстапува на 
трајно користење на Јавната установа  
Меѓуопштински центар за социјални работи 
Велес, без надоместок. 
 

Член 3 
         Трошоците за струја,вода и 
затоплување- ладење на просторијата  се 
на товар на Општина Градско.  
 

Службен гласник на 
Општина Градско 

излегува по потреба 

 
Број 5 година XXIII 

 19 јули 2018 
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Член 4 
          Оваа одлука влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавување во Службен 
гласник на Општина Градско. 
 
Бр.08-343/3 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

28.   
  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 

одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Се објавува Одлуката за одредување 

на приоритетен проект за Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско ја донесе 
на седницата одржана на 18.07.2018 
година. 

 
 

Бр.09-354/2 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 62 а согласно 
член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.02/05), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

 
О Д  Л  У К А 

Одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско 

 
Член 1 

Советот на Општина Градско за 
2018  година и објавениот повик за 

доставувања на барања за користење на 
средствата од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој  за 2018 
година од страна Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделието и руралниот 
развој за мерка 323, донесе одлука за 
приоритет  на Проектот ,, Изградба  на дел 
од локлен пат за село Грнчиште во 
должина од 2 км,, Општина Градско.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/4 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

29.   
  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 

одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Се објавува Одлуката за одредување 

на приоритетен проект за Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско ја донесе 
на седницата одржана на 18.07.2018 
година. 

 
 

Бр.09-354/3 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62 а согласно 
член 36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.02/05), 
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Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

О Д  Л  У К А 
Одредување на приоритетен проект за 

Општина Градско 
 

Член 1 
Советот на Општина Градско за 

2018  година и објавениот повик за 
доставувања на барања за користење на 
средствата од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој  за 2018 
година од страна Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделието и руралниот 
развој за мерка 322, донесе одлука за 
приоритет  на Проектот ,, Изградба на 
улици во Градско во должина од 1 км и тоа 
Александар Македонски(шеталиште), 
Александар Македонски –улица, Панко 
брашнаров – крак и Панко Брашнаров 
улица и Илинденска  во населба Градско, 
Општина Градско.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/5 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

 

30.   
  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 

одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Се објавува Одлуката за одредување 

на приоритетен проект за Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско ја донесе 
на седницата одржана на 18.07.2018 
година. 

 

 
Бр.09-354/4 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р 

 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.02/05), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

О Д  Л  У К А 
Одредување на приоритетен проект за 

Општина Градско 
 

Член 1 
Советот на Општина Градско за 

2018  година и објавениот повик за 
доставувања на барања за користење на 
средствата од Програмата за финансиска 
поддршка на руралниот развој  за 2018 
година од страна Агенцијата за финансиска 
поддршка во земјоделието и руралниот 
развој за мерка 321, донесе одлука за 
приоритет  на Проектот ,, Реконструкција на 
дел од локлен пат за село Чичево во 
должина од 1,8 км,, Општина Градско.    

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/6 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

31.   
  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 
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З А К Л У Ч О К 
за објавување на Одлуката за 

одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Се објавува Одлуката за одредување 

на приоритетен проект за Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско ја донесе 
на седницата одржана на 18.07.2018 
година. 

 
Бр.09-354/5 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.2/06), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 

 
О Д  Л  У К А 

Одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско 

 
Член 1 

Врз основа на известувањето од 
страна на Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија со број 26-
12868/15 за распределени средства на 
Општина Градско со Одлука за 
расперделба на средства согласно 
Договорот за заем на проектот 
,,Водоснабдување и одведување на 
отпадни води,,  (Сл. Весник на РМ 
бр.154/10), склучен со Европска 
инвестициона банка, Советот на Општина 
Градско согласно Програмата за работа на 
Советот за 2018 година за приоритетен 
проект го одреди проектот ,,Изградба на 
потисен цевковод од бунар покрај 
улански мост до резервоар за вода во 
Градско,, Општина Градско. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со 

денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 

Бр.08-343/7 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

32.   
  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 

одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Се објавува Одлуката за одредување 

на приоритетен проект за Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско ја донесе 
на седницата одржана на 18.07.2018 
година. 

 
 

Бр.09-354/6 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.2/06), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 

 
О Д  Л  У К А 

Одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско  

 
Член 1 

Врз основа на известувањето од 
страна на Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија со број 26-
12868/15 за распределени средства на 
Општина Градско со Одлука за 
расперделба на средства согласно 
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Договорот за заем на проектот 
,,Водоснабдување и одведување на 
отпадни води,, (Сл. Весник на РМ 
бр.154/10), склучен со Европска 
инвестициона банка, Советот на Општина 
Градско согласно Програмата за работа на 
Советот за 2018 година за приоритетен 
проект го одреди проектот ,,Изградба на 
канализационен систем во место викано 
,, Стопанство,,  во Градско,, Општина 
Градско. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со 

денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/8 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

33.   
  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 

согласност за намена на инвестицијата и 
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Се објавува Одлуката за согласност 
за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација, што 
Советот на Општина Градско ја донесе на 
седницата одржана на 18.07.2018 година. 
 
Бр.09-354/7 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско, (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско (Сл. Гласник 
бр.02/05) 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  ЗА  
С О Г Л А С Н О С Т 

За намена на инвестицијата и  
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Член 1 
Советот на општина Градско 

согласно Програмата за работа на Советот 
на општина Градско за 2018 година и 
ЈАВНИОТ ОГЛАС за доставување на 
барања за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година за мерка 
323, дава Согласност за намена на 
инвестицијата   ,,Изградба на дел од локлен 
пат за село Грнчиште во должина од 2 км 
Општина Градско,,  Советот   потврдува 
дека се  обезбедени средства од буџетот 
на општина Градско за 2018 година    во 
висина од 10 673 585,15  денари    (100%) 
од вкупниот износ  потребен  за 
реализација на горенаведената 
инвестиција.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/9 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

34.   
  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 

согласност за намена на инвестицијата и 
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Се објавува Одлуката за согласност 
за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација, што 
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Советот на Општина Градско ја донесе на 
седницата одржана на 18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/8 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско, (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско(Сл. Гласник 
бр.02/05), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  ЗА 
С О Г Л А С Н О С Т 

За намена на инвестицијата и 
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Член 1 
Советот на општина Градско 

согласно Програмата за работа на Советот 
на општина Градско за 2018 година и 
ЈАВНИОТ ОГЛАС за доставување на 
барања за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година за мерка 
321, дава Согласност за намена на 
инвестицијата   ,,Реконструкција на дел од 
локлен пат за село Чичево во должина од 2 
км - Општина Градско,,  Советот   
потврдува дека се  обезбедени средства од 
буџетот на општина Градско за 2018 година    
во висина од 19 518 893,75  денари    
(100%) од вкупниот износ  потребен  за 
реализација на горенаведената 
инвестиција. 

  
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/10 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

35.   
  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 

согласност за намена на инвестицијата и 
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Се објавува Одлуката за согласност 
за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација, што 
Советот на Општина Градско ја донесе на 
седницата одржана на 18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/9 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 62 а согласно 
член36 од Законот за локална самоуправа 
(Сл. Весник на РМ Бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско, (Сл. Гласник 
на Општина Градско бр.5/02) и член 21 од 
Статутот на Општина Градско(Сл. Гласник 
бр.02/05), 

Советот на Општина Градско на 
седницата одржана на ден 18.07.2018 
година, ја донесе следната 
 

О Д Л У К А  ЗА 
С О Г Л А С Н О С Т 

За намена на инвестицијата и 
за обезбедените средства за 

реализација 
 

Член 1 
Советот на општина Градско 

согласно Програмата за работа на Советот 
на општина Градско за 2018 година и 
ЈАВНИОТ ОГЛАС за доставување на 
барања за користење на средства од 
Програмата за финансиска поддршка на 
руралниот развој за 2018 година за мерка 
322, дава Согласност за намена на 
инвестицијата    ,,Изградба на улици во 
Градско во должина од 1 км и тоа 
Александар Македонски(шеталиште), 
Александар Македонски –улица, Панко 
брашнаров – крак и Панко Брашнаров 
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улица и Илинденска  во населба Градско, 
Општина Градско,,  Советот   потврдува 
дека се  обезбедени средства од буџетот 
на општина Градско за 2018 година    во 
висина од  11.108.219,20   денари    (100%) 
од вкупниот износ  потребен  за 
реализација на горенаведената 
инвестиција.  

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето а ќе биде објавена 
во Службен гласник на Општина Градско. 

 
Бр.08-343/11 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

36.   
  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 
согласност на Одлуките на УО на ЈКП 
Клепа донесени на 09.07.2018 година  

 
Се објавува Одлуката за давање 

согласност на Одлуките на УО на ЈКП 
Клепа донесени на 09.07.2018 година, што 
Советот на Општина Градско ја донесе на 
седницата одржана на 18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/10 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

              Врз основа на член 11 став 5 од 
Законот за јавни претпријатија (Службен 
весник нна Република Македонија бр.38/96, 
6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 
97/10, 6/12, 119/13 и 41/2014) член 17 од 
Статутот на Општина Градско (Службен 
гласник на Општина Градско бр.02/06) 

Советот на  Општина Градско на седницата 
одржана на ден 18.07.2018 година, донесе  

ОДЛУКА 
За давање согласност на Одлуките на 

Управниот одбор на ЈКП КЛЕПА 
донесени на ден 09.07.2018 година 

 
Член 1 

Советот на Општина Градско дава 
согласност на Одлуките на Јавното 
комунално претпријатие КЛЕПА  Градско 
донесена на седницата одржана на ден 
09.07.2018 година и тоа:  

 
-Одлуката за утврдување на цената 

на  вода за пиење за физички лица  од 22 
денари по м3 во населените  места  
Кочилари,Градско,Уланци,Старо Градско и 
Ногаевци,  а за правните лица  цената   за 
метар кубен вода за пиење да изнесува 39 
денари.За корисниците во населено место 
Виничани, цената на чинење на еден кубен 
метар вода  за пиење да изнесува  14 
денари.  

-Одлуката за одредување  на 
цената  на чинење за извршена услуга-  
одведување на  фекални и отпадни води од 
метар кубен  ( за канализација)    за 
населените места: Градско, Старо Градско, 
Ногаевци, Кочилари и Уланци да изнесува 3 
денари од метар кубен. Додека цената за 
одведување на фекални и отпадни води за 
правните лица  да изнесува 6 денари од 
метар кубен. 

Член 2 
Оваа Одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на донесувањето, а ќе 
се објави во Службен гласник на Општина 
Градско. 

 
Бр.08-343/12 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

 

37.   
  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 
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З А К Л У Ч О К 

за објавување на Одлуката за 
пренесување на правото на користење и 
управување на Канализациони системи 

на ЈКП Клепа Градско  
 

Се објавува Одлуката за 
пренесување на правото на користење и 
управување на Канализациони системи на 
ЈКП Клепа Градско, што Советот на 
Општина Градско ја донесе на седницата 
одржана на 18.07.2018 година. 

 
Бр.09-354/11 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

  
Врз основа на член 36 став 1 точка 

10 од Законот за локална самоуправа 
(Службен Весник на РМ бр.05/02) и член 17 
од Статутот на општина Градско (Сл. 
гласник на општина Градско бр. 02/2005),  а 
во врска со член советот на општина 
Градско на седницата одржана на  
18.07.2018  година донесе: 
 

О Д Л У К А 
за пренесување на правото на 
користење и управување  нa  
Канализациони системи  на  

ЈКП ,,Клепа,, - Градско 
 

Член 1 
          Со оваа одлука Советот на општина 
Градско го пренесува правото на користење 
и управување со канализационите  системи  
на подрачјето на Општина Градско и тоа во 
следните населени места: 
- Фекалниот Канализациониот систем за 
одведување на  фекалии и отпадни води  за 
населба Градско , Долно Градско и с. 
Уланци   
- Фекалниот Канализациониот систем за 
одведување на  фекалии и отпадни води за 
с.  Виничани   
- Фекалниот Канализациониот систем за 
одведување на  фекалии и отпадни води за  
с.  Ногаевци; 
-Фекалниот Канализациониот систем за 
одведување на  фекалии и отпадни води -
за  с.  Кочилари; 
 

Член 2 
           Пренесување во владение на 
објектите на комуналната инфраструктура 

од член 1 од оваа Одлука ќе го изврши 
пописна комисија што со решение ќе ја 
формира Градоначалникот на општината 
Градско  во која ќе има и член од ЈКП 
,,Клепа,,-  Градско.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 
Службен гласник на општина Градско. 

 
Бр.08-343/13 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 

38.   
  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 

пренесување на правото на користење и 
управување на Водоснабдителни 

системи на ЈКП Клепа Градско  
 

Се објавува Одлуката за 
пренесување на правото на користење и 
управување на Водоснабдителни системи 
на ЈКП Клепа Градско, што Советот на 
Општина Градско ја донесе на седницата 
одржана на 18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/12 
19.07.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 
 

 Врз основа на член 36 став 1 точка 
10 од Законот за локална самоуправа 
(Службен весник на РМ бр.05/02) и член 17 
од Статутот на општина Градско (Сл. 
гласник на општина Градско бр. 02/2005), 
советот на општина Градско на седницата 
одржана на  18.07.2018  година донесе: 
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О Д Л У К А 
за пренесување на правото на 
користење и управување  нa  

водоснабдителни системи  на 
 ЈКП ,,Клепа,, - Градско 

 
Член 1 

          Со оваа одлука Советот на општина 
Градско го пренесува правото на користење 
и управување со водоснабдителните 
системи  на подрачјето на Општина Градско 
и тоа: 
- за населба Градско  ( два резервоара за 
вода со капацитет  од по 250m3 , еден 
резервоар за вода со капацитет - 150 м3 ,  
разводна мрежа во населеното место 
Градско  со придружна инфраструктура –3 
бунари- бушотини  во с. Горно Чичево, 2 
бунари – бушотини во с. Долно Градско и 
една бушотина во с. Уланци   со потисни 
пумпи и доводен ситем до резервоари во 
Градско) како и разводна мрежа во с. 
Уланци; 
- за с.  Виничани  ( доводен систем од 
изворот до  резервоар за вода ,резервоар 
за вода со  капацитет од --150----м3 и  
разводна мрежа во населеното место с. 
Виничани со придружна инфраструктура); 
- за  с.  Ногаевци (доводен систем од бунар- 
бушотина  до  резервоарот со потисна 
пумпа, Резервоар за вода со  капацитет од 
100м3 и  разводна мрежа во населеното 
место  во с. Ногаевци со придружна 
инфраструктура) и 
- за  с.  Кочилари (доводен систем од  бунар 
– бушотина со потисна пумпа од изворот до  
Резервоар за вода со  капацитет од --100----
м3 и  разводна мрежа во населеното место 
с. Кочилари  со придружна 
инфраструктура). 

Член 2 
  Пренесување во владение на 
објектите на комуналната инфраструктура 
од член 1 од оваа Одлука ќе го изврши 
пописна комисија што со решение ќе ја 
формира Градоначалникот на општината 
Градско  во која ќе има и член од ЈКП 
,,Клепа,,-- Градско.  
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила 

осмиот ден од денот на објавување во 
Службен гласник на општина Градско. 

 
Бр.08-343/14 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

39.   
  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 18.07.2018 година. 

 
 

Бр.09-354/13 
19.07.2018год. 

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) 
 Решавајќи по барање од 
КУД„Стоби“ -Градско број  08-322/1 од 
27.06.2018 година, Советот на Општина 
Градско донесе 
 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиски средства 
 

Член 1 
 На КУД „Стоби“ од Градско му се 
доделуваат финансиски средства во износ 
од 60.000,00 денари, за учество на 
фолклорен фестивал што ќе се одржи во 
градот Бруси, Р.Полска. 
 

Член 2 
 Средствата ќе бидат исплатени на 
сметка број ххххх во ххххх банка од 
останати трансфери до невладини 
организации, програма А0, конто 463190 од 
Буџетот на Општина Градско за 2018 
година. 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на Општина Гардско. 
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Бр.08-343/15 
18.07.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
40.   
  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 18.07.2018 година. 
 
Бр.09-354/14 
19.07.2018год. 

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) 
  Решавајќи по барање од Црковен  
одбор на црква „Св. Илија“ -с.Виничани  
број  03-299/1 од 12.06.2018 година, 
Советот на Општина Градско донесе 
 

О Д Л У К А 
за доделување на финансиски средства 
 

Член 1 
 На Црковниот одбор на црква „Св. 
Илија“-с.Виничани, Советот на Општина 
Градско му доделува финансиски средства 
во износ од 30.000,00 денари, за купување 
на нива за гробни места. 
 

Член 2 
 Средствата за таа намена ќе бидат 
исплатени на лицето Боне Спасовски од 
Виничани со ЕМБГ ххххх (претставник на 
Црковен одбор на црква „Св. Илија“ -
с.Виничани)  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 донесувањето, а ќе се објави во 
Службен Гласник на Општина Гардско. 
 
Бр.08-343/16 
18.07.2018год. 

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. 

27 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за пренесување на 
правото на трајно користење на недвижна ствар - деловна 
просторија за канцеларија на ЈУ Меѓуопштински центар за 
социјална работа Велес 

1 

 О Д Л У К А за пренесување на правото на трајно користење на 
недвижна ствар - деловна просторија за канцеларија на ЈУ 
Меѓуопштински центар за социјална работа Велес 

1 

28 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за одредување на 
приоритетен проект за Општина Градско  

2 

 О Д Л У К А за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско  

2 

29 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за одредување на 
приоритетен проект за Општина Градско  

2 

 О Д Л У К А за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско  

2 

30 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за одредување на 
приоритетен проект за Општина Градско  

3 

 О Д Л У К А за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско  

3 

31 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за одредување на 
приоритетен проект за Општина Градско  

3 

 О Д Л У К А за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско  

4 

32 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за одредување на 
приоритетен проект за Општина Градско  

4 

 О Д Л У К А за одредување на приоритетен проект за Општина 
Градско  

4 

33 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за согласност за 
намена на инвестицијата и за обезбедените средства за 
реализација 

5 

 О Д Л У К А за согласност за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација 

5 

34 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за согласност за 
намена на инвестицијата и за обезбедените средства за 
реализација 

5 

 О Д Л У К А за согласност за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација 

6 

35 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за согласност за 
намена на инвестицијата и за обезбедените средства за 
реализација 

6 

 О Д Л У К А за согласност за намена на инвестицијата и за 
обезбедените средства за реализација 

6 

36 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање 
согласност на Одлуките на УО на ЈКП Клепа донесени на 
09.07.2018 година  

7 

 О Д Л У К А за давање согласност на Одлуките на УО на ЈКП 
Клепа донесени на 09.07.2018 година  

7 

37 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за пренесување на 
правото на користење и управување на Канализациони 
системи на ЈКП Клепа Градско  

7 

 О Д Л У К А за пренесување на правото на користење и 
управување на Канализациони системи на ЈКП Клепа Градско  

8 

38 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за пренесување на 
правото на користење и управување на Водоснабдителни 
системи на ЈКП Клепа Градско  

8 
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 О Д Л У К А за пренесување на правото на користење и 
управување на Водоснабдителни системи на ЈКП Клепа 
Градско  

8 

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

9 

 О Д Л У К А за доделување на финансиски средства  9 
40 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за доделување на 

финансиски средства  
10 

 О Д Л У К А за доделување на финансиски средства  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 

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 


