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СЛУЖБЕН ГЛАСНИК 
НА ОПШТИНА ГРАДСКО 

 

 

 

41 .   
  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 Квартален извештај за 
извршување на буџетот на Општина 
Градско за втор квартал  2018 година 

 
Се објавува Одлуката за усвојување 

на Квартален извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Градско за втор 
квартал 2018 година, што Советот на 
Општина Градско го донесе на седницата 
одржана на 07.08.2018 година. 

 
 

Бр.09-396/1 
08.08.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

 

 

 

 

 
Врз основа на член 62 став 1 и член  

36, став 1, точка 7 од Законот за локалната 
самоуправа („Службен весник на РМ“ 
бр.5/02) и член 17 од Статутот на Општина 
Градско (,,Сл. гласник на Општина Градско,, 
бр. 02/06)  
Советот на Општина Градско на седницата 
одржана на 07.08.2018 година донесе 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Квартален извештај  

за извршување на буџетот на Општина 
Градско за втор квартал  2018 година 

 
  

1. Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот извештај за извршување на 
Буџетот на Општина Градско за втор 
квартал за 2018 година. 
 
2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
 
Бр.08-377/3 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
 
 
 
 
 
 

Службен гласник на 
Општина Градско 

излегува по потреба 

 
Број 6 година XXIII 

 08 август 2018 
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42 .   
  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 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 отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 
83/10) и Одлуката за распределба на 

средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Градско и Министерство за 
транспорт и врски на Република 

Македонија 
 

 
Се објавува 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 отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 
83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и одведување 
на отпадни води“ (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 154/2010), меѓу 
Општина Градско и Министерство за 
транспорт и врски на Република 
Македонија, што Советот на Општина 

Градско го донесе на седницата одржана на 
07.08.2018 година. 

 
Бр.09-396/2 
08.08.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

           Врз основа на член 22 став 1 точка 4, 
член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 став 
1 точка 4  од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
05/02), член 17 од Статутот на Општина 
Градско   („Службен гласник на општина 
Градско „ број 02/05), Советот на Општина 
Градско  на својата деветта  редовна  
седница одржана на ден 07.08.2018   
година,  донесе  
 

О Д Л У К А 
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 отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 
83/10) и Одлуката за распределба на 

средства согласно договорот за заем по 
проектот „Водоснабдување и 
одведување на отпадни води“ 

(“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу 

Општина Градско и Министерство за 
транспорт и врски на Република 

Македонија 
  

Член 1 
Со оваа Одлука се дава согласност 

и овластување на Грдоначалникот на 
општина Градско да ги потпише Договорите 
за грант, кои ќе се склучат  согласно 
Договорот 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 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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Договорот за заем по Проектот 
„Водоснабдување и одведување отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина 
Градско и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија.  
 

Член 2 
Се задолжува и овластува 

Градоначалникот на општина Градско да ги 
потпише Договорите за грант, кој ќе се 
склучат 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 отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) меѓу Општина 
Градско  и Министерство за транспорт и 
врски на Република Македонија. 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Градско”.  
 
Бр.08-377/4 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
 
43 .   
  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 и овластување  за 
измирување односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на 
Општина Градско 

 

Се објавува Одлуката за давање 
согласност и овластување  за измирување 
односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Градско, 
што Советот на Општина Градско го донесе 
на седницата одржана на 07.08.2018 
година. 
 
Бр.09-396/3 
08.08.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 
4, член, член 36 став 1 точка 15 и член 50 
став 1 точка 4 од Законот за локална 
самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 
05/02), член 17 од Статутот на Општина 
_Градско_ („Службен гласник на  Општина 
Градско„ број _03/06), а во врска со 
одредбите од член 4 став 6 и 7 од Законот 
за јавен долг („Службен весник на РМ“ 
бр.62/05, 88/08 и 35/11), Советот на 
Општина Градско  на својата деветта  
редовна  седница одржана на ден 
07.08.2018   година, донесе  
 

О Д Л У К А 
за давање согласност и овластување  за 
измирување односно пренасочување на 

средства од буџетската сметка на 
Општина Градско 

 
  

Член 1 
Во случај на непочитување на 

договорените услуги, со оваа одлука се 
дава согласност и овластување на 
Градоначалникот на општина Градско за 
измирување на средства од буџетската 
сметка на Општина Градско, во износ на 
искористените средства од Договорот/ите 
за грант, кои ќе се склучат 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 отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за 
распределба на средства согласно 
договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ (“Службен весник на Република 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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Македонија“ број 154/2010), помеѓу 
Општина Градско и Министерство за 
транспорт и врски на Република 
Македонија. 
 

Член 2 
Се овластува Градоначалникот на 

Општина Градско да изврши измирување 
на средствата од буџетската сметка на 
општината, во износ на искористените 
средства од Договорот/ите за грант 
односно наплатата на средства да ја 
извршува Министерство за финансии на 
Република Македонија, со насочување на 
средства од буџетската сметка на 
општината-крајниот корисник и/или со 
задршка на дел од дотациите кои треба да 
се распределат на Општина Градско до 
износот потребен за наплата на 
побарувањето, согласно одредбите од 
Законот за јавен долг („Службен весник на 
РМ“ бр.62/05, 88/08 и 35/11). 

 
Член 3 

Оваа Одлука стапува во сила со 
денот на објавувањето во „Службен гласник 
на Општина Градско”.  
 
Бр.08-377/5 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
 
 
44 .   
  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 Изјавата дека Општина 
Градско  ги исполнува  следните услови 

 
 
Се објавува Изјавата дека Општина 
Градско  ги исполнува  следните услови, 
што Советот на Општина Градско го донесе 
на седницата одржана на 07.08.2018 
година. 
 
Бр.09-396/4 
08.08.2018год. 

Градско 

ГРАДОНАЧАЛНИК 
на Општина Градско, 

Роберт Бешовски  с.р. 

 

              Врз основа на  член 36, став  1, 
точка 15 од Законот за локалната 
самоуправа (Службен весник на Република 
Македонија  бр. 05/2002) а во врска со 
Законот за задолжување на Република 
Македонија со заем кај Европската 
инвестициона банка по Договорот за заем 
по Проектот “Водоснабдување и 
одведување отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ бр.83/10) 
, Советот на општина  Градско  на својата 
деветта  редовна  седница одржана на ден 
07.08.2018   година, донесе 
 
 

ИЗЈАВА 
дека Општина Градско  ги исполнува  

следните услови 
 
          Општината Градско има формирано  
и постои Јавно Комунално 
претпријатие,,КЛЕПА,, кое има склучено 
соодветен договор со општината за 
определената намена  за водоснабдување 
и одведување на отпадни води.  

 
          Јавното комунално претпријатие 
,,КЛЕПА,, Градско  ги покрива услугите кои 
се однесуваат на водоснабдување и 
одведување на отпадни води, и не е 
оптоварено со долгови кои би го довеле во 
прашање неговото функционирање.  

 
          Јавното комунално претпријатие 
,,КЛЕПА,, Градско со утврдената тарифа 
овозможува покривање на трошоците за 
тековното и идно функционирање и 
одржување на Проектот. 

 
          Проектите со кои ќе аплицира 
општината ќе бидат одобрени со одлука од 
Советот на општината, за секој проект 
посебно. 

 
          Сите досега финансирани проекти за 
водоснабдување и одведување на отпадни 
води во Општината Градско од донации од 
државата или меѓународни институции се 
реализирани и се во функција.  
 
          Доколку општината не ги исполни  
условите од дадената изјава се обврзува 
да ги врати средствата во целост. 
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Бр.08-377/6 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
45.   
  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 

утврдување на надоместок за добивање 
на лиценца за давање услуги за кабаре, 
ноќен бар, диско клуб и диско клуб на 

отворен простор на подрачјето на 
Општина Градско 

 
 
Се објавува Одлуката за утврдување на 
надоместок за добивање на лиценца за 
давање услуги за кабаре, ноќен бар, диско 
клуб и диско клуб на отворен простор на 
подрачјето на Општина Градско, што 
Советот на Општина Градско го донесе на 
седницата одржана на 07.08.2018 година. 
 
Бр.09-396/5 
08.08.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 

 Врз основа на член 36 од Законот за 
локална самоуправа („Службен весник на 
РМ“ бр.05/02) и чл. 21 од Законот за 
угостителска дејност („Службен весник на 
Република Македонија бр. 62/2004, 89/2008, 
115/2010, 53.2011, 141/2012, 164/2013, 
187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 
39/2016, 71/2016), Советот на Општина 
Градско на седницата одржана на 
07.08.2018 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на надоместок за 

добивање на лиценца за давање услуги 
за кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско 
клуб на отворен простор на подрачјето 

на Општина Градско 
 

Член 1 
 Со оваа одлука се утврдува 
висината на надоместокот за добивање 
лиценца за давање услуги за кабаре, ноќен 
бар, диско клуб и диско клуб на отворен 
простор на подрачјето на Општина Градско. 
 

Член 2 
 За добивање на лиценцата 
угостителот е должен да плати надоместок 
за давање услуги за: 
 
Кабаре- во денарска противвредност од 
2.500 ЕВРА  
 
Ноќен бар- во денарска противвредност од 
5.000 ЕВРА 
 
Диско клуб и диско клуб на отворен 
простор- во денарска противвредност од 
7.000 ЕВРА 
 
 Од надоместокот од ставот 1 на 
овој член, 50% се уплатува на сметката на 
Општина Градско, а 50% се уплатува на 
Буџетот на Република Македонија, во 
денарска противвредност според средниот 
курс на Народна Банка на Република 
Македонија на денот на уплатата. 
 

Член 3 
 Оваа Одлука влегува во сила со 
денот на објавувањето во Службен гласник 
на Општина Градско. 
 
Бр.08-377/7 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
 
46.   
  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 Извештајот-Елаборатот за 
проценета штета од природна непогода- 
град што ја зафати Општина Градско на 

06.07.2018 
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Се објавува Одлуката за усвојување на 
Извештајот-Елаборатот за проценета штета 
од природна непогода- град што ја зафати 
Општина Градско на 06.07.2018, што 
Советот на Општина Градско го донесе на 
седницата одржана на 07.08.2018 година. 
 
Бр.09-396/6 
08.08.2018год. 

Градско 
ГРАДОНАЧАЛНИК 

на Општина Градско, 
Роберт Бешовски  с.р. 

 
 
 Врз основа на член 62 став 1 и член 
36 став 1 точка 7 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. 02/06) 
 Советот на Општина Градско на 
седницата оджана на 07.08.2018 година 
донесе  
 

О Д Л У К А 
За усвојување на Извештајот-

Елаборатот за проценета штета од 
природна непогода -град што ја зафати 

Општина Градско на 06.07.2018  
 

1.Советот на Општина Градско го усвои 
Извештајот-Елаборатот за проценета штета 
од природна непогода -град што ја зафати 
Општина Градско на 06.07.2018. 
 
2.Оваа Одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен 
гласник на Општина Градско“. 
 
Бр.08-377/8 
07.08.2018год. 

Градско 
ПРЕТСЕДАТЕЛ 

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

 
 
 
ЕЛАБОРАТ 
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47.   
  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 срества, што Советот на 
Општина Градско го донесе на седницата 
одржана на 07.08.2018 година. 
 
Бр.09-396/7 
08.08.2018год. 

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 Здружението Фудбалски Клуб 
ТИМ ЛОКОМОТИВА Градско, му се 
доделуваат финансиски средства во износ 
од 90.000,00 денари. 
 

Член 2 
 Средствата ќе бидат исплатени на 
на сметка број ххххх во ххххх банка од 
трансфери до спортски клубови, програма 
А0, конто 463120 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.08-377/8 
07.08.2018год. 

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. 

41 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за усвојување на 
Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина 
Градско за втор квартал  2018 година 

1 

 О Д Л У К А за усвојување на Квартален извештај за 
извршување на буџетот на Општина Градско за втор квартал  
2018 година 

1 

42 З А К Л У Ч О К за објавување на 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 отпадни води“ (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на 
средства согласно договорот за заем по проектот 
„Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен 
весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу 
Општина Градско и Министерство за транспорт и врски на 
Република Македонија 

4 

 О Д Л У К А 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 отпадни води“ 
(“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и 
Одлуката за распределба на средства согласно договорот за 
заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни 
води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 
154/2010), меѓу Општина Градско и Министерство за транспорт 
и врски на Република Македонија 

4 

43 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за давање 
согласност и овластување  за измирување односно 
пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина 
Градско 

5 

 О Д Л У К А за давање согласност и овластување  за 
измирување односно пренасочување на средства од 
буџетската сметка на Општина Градско 

5 

44 З А К Л У Ч О К за објавување на Изјавата дека Општина 
Градско  ги исполнува  следните услови 

6 

 И З Ј А В А дека Општина Градско  ги исполнува  следните 
услови 

6 

45 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за утврдување на 
надоместок за добивање на лиценца за давање услуги за 
кабаре, ноќен бар, диско клуб и диско клуб на отворен 
простор на подрачјето на Општина Градско 

7 

 О Д Л У К А за утврдување на надоместок за добивање на 
лиценца за давање услуги за кабаре, ноќен бар, диско клуб и 

7 

http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
http://www.finance.gov.mk/files/u5/anje_kaj_EIB_vodosnabduvanje_otpadni_vodi_mk.pdf
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диско клуб на отворен простор на подрачјето на Општина 
Градско 

46 З А К Л У Ч О К за објавување на Одлуката за усвојување на 
Извештајот-Елаборатот за проценета штета од природна 
непогода- град што ја зафати Општина Градско на 06.07.2018 

7 

 О Д Л У К А за усвојување на Извештајот-Елаборатот за 
проценета штета од природна непогода- град што ја зафати 
Општина Градско на 06.07.2018 

8 

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

23 

 О Д Л У К А  за доделување на финансиски средства 23 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 

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 


