
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната втора седница на Советот на Општина Градско 
на ден 11.11.2021 година, со почеток во 13.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

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

2. Комисија за јавни дејности. 

3. Комисија за  урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 
4. Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој. 
5. Комисија за изготвување на програма за работа на Советот на Општина Градско. 
6. Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. 
7. Комисија за склучување на брак. 

8. Комисија за проценка  и утврдување на  надомест на штета  од природни непогоди 

и други несреќи и проценка на штета на полски имот. 

9. Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка. 

10. Комисија за односи меѓу заедниците. 

11. Комисија за млади и спорт. 

12. Предлог -Квартален финасиски извештај за извршување на Буџетот на општина 

Градско за периодот од 01.01.2021 - 30.09.2021 година. 

13. Предлог -Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина 

Градско за 2021 година. 

14. Предлог -План на програми за развој за 2022 година. 

15. Предлог -Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 

Градско за 2022 година. 

16. Предлог -Програма за одржување на јавната чистота во општина Градско за 2022 

година. 

17. Предлог -Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на 

подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

18. Предлог -Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на 

општина Градско за 2022 година. 

19. Разгледувања на барања и поднесоци. 

20. Разно. 

 
 

Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот на Општина Градско, Мирјана 
Ѓорѓиева. 

Од 9 Советници, на седницата присутни беа сите 9  советници: Мирјана Ѓорѓиева, 
Цане Будимов, Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Јованче Стојанов, Слободан Бошков, 
Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ.   

На седницата присуствуваше  Градоначалникот  на Општина Градско, Киро Нацков. 
 

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 9 гласа ЗА  истиот беше усвоен.  
 

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 2-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

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

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 1-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

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



 
2.Решение за формирање на Комисија за јавни дејности. 

Претседателот на советот истакна дека во врска со формирањето на комисиите, 
комисијата за верификација, мандатни прашања, избори и именувања се состана пред 
почетокот на седницата и за секоја комисија понатаму дава предлози и истите може да се 
менуваат доколку некој има има друг предлог и отвори расправа по точка 2 од дневниот 
ред. 

Тоше Петревски, претседател на комисијата за верификација, мандатни прашања, 
избори и именувања- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Јованче Стојанов, 
за членови Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ.  

Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  го 

стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за јавни дејности. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 

Решението за формирање на Комисија за јавни дејности. 
 

3.Решение за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина.  

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Даниел Мирчов, за 

членови Цане Будимов, Мирјана Ѓорѓиева, Слободан Бошков и Маја Андовска. 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на 
животната средина. 
 

4. Решение за формирање на Комисија за финансирање, буџет и локален економски 

развој. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Мирјана Ѓорѓиева, 

за членови Јованче Стојанов, Тоше Петревски, Слободан Бошков и Боне Спасовски. 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за финансирање, буџет и 
локален економски развој. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за финансирање, буџет и локален економски 
развој. 
 

5. Решение за формирање на Комисија за изготвување на програма за работа на 

Советот на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Тоше Петревски, за 

членови Цане Будимов, Даниел Мирчов, Маја Андовска и Слободан Бошков. 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за изготвување на 
програма за работа на Советот на Општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за изготвување на програма за работа на Советот 
на Општина Градско. 
 

6. Решение за формирање на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и 

жените. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Маја Андовска, за 

членови Мирјана Ѓорѓиева, Јованче Стојанов, Цане Будимов и  Слободан Бошков. 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 



 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за изготвување на 
програма за работа на Советот на Општина Градско.  

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за еднакви можности помеѓу мажите и жените. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7. Решение за формирање на Комисија за постапка за склучување брак. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме сите 9 советници, за претседател 

Мирјана Ѓорѓиева, за членови, Цане Будимов, Даниел Мирчов, Тоше Петревски, Јованче 
Стојанов, Слободан Бошков, Маја Андовска, Боне Спасовски и Сеат Сулковиќ, поради тоа 
што при склучување на брак ќе бидат ангажирани сите советници. 

Претседателот на Советот ја затвори расправата,  го стави на усвојување Решението 

за формирање на Комисија за постапка за склучување брак. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за постапка за склучување брак. 

 
8. Решение за формирање на Комисија за проценка и утврдување на надомест на 

штета од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски имот. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Тоше Петревски за 

членови, Даниел Мирчив, Боне Спасовски и двајца надворешни членови Стојанче 
Велевски и Лазо Малчев. 

Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  го 

стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за проценка и утврдување на 
надомест на штета од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски 
имот. 

Од присутните 9  советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско  го усвои 
Решението за формирање на Комисија за проценка и утврдување на надомест на штета 
од природни непогоди и други несреќи и проценка на штета на полски имот. 

 
9. Решение за формирање на Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Јованче Стојанов, 

за членови Мирјана Ѓорѓиева, Даниел Мирчов, Слободан Бошков и Сеат Сулковиќ. 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за меѓуопштинска и 
меѓународна соработка. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за меѓуопштинска и меѓународна соработка. 
 

10. Решение за формирање на Комисија за односи помеѓу заедниците. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Сеат Сулковиќ, за 

членови Цане Будимов, Боне Спасовски и двајца надворешни членови Енвер Усеинов и 
Мехдија Фиуљанин. 

Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за односи помеѓу 
заедниците. 

Од присутните 9  советници, со 9 гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за формирање на Комисија за односи помеѓу заедниците. 
 

11. Решение за формирање на Комисија за млади и спорт. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Цане Будимов, за 

членови Маја Андовска, Слободан Бошков и двајца надворешни членови Александар 
Коцев и Стојче Стојковски. 



 
Мирјана Ѓорѓиева- дали има други предлози? 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Решението за формирање на Комисија за млади и спорт. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 

Решението за формирање на Комисија за млади и спорт. 
 

12.Квартален финасиски извештај за извршување на Буџетот на општина Градско 

за периодот од 01.01.2021 - 30.09.2021 година-трет квартал. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Образлозение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација 

која на почетокот на советниците им честита за изборот и им посака успешна работа во 
четиригодишниот мандат. Истакна дека законска обврска е по истекот на секој квартал да 
се доставува финансиски извештај до Скопје. Истиот е составен од повеќе колонии тоа: 
основниот буџет, самофинансирачки активности, дотациите за школото и донации за 
школото за програмата Еразмус+. На првата страна се прикажани приходите, а на 
втората страна се прикажани расходите. До сега имаме 68,7% реализација на буџетот. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финасиски извештај за извршување на 
Буџетот на општина Градско за периодот од 01.01.2021 - 30.09.2021 година-трет квартал. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот финасиски извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за 
периодот од 01.01.2021 - 30.09.2021 година-трет квартал. 
 

13.Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина 

Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Образлозение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација. 

За 2021 година имавме буџет и прв и втор ребаланс на буџетот, сега се прави одлука за 
измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Градско за 2021 година, не 
станува збор за класичен ребаланс. Ова се прави поради тоа што во буџетот за 2021 
година нема предвидено програма за локални избори и референдуми, а поради тоа што 
се работи за локални избори законска обврска е сите тришоци за локалните избори да ги 
плати општината. Исто така од оваа година законска обврска е на вработените во 
општинската администрација да им се исплати К15, во спротивно следуваат казни, за што 
општината исто така нема предвидено средства за таа намена и за објавување на огласи. 
Кратиме од програмата ЈД бидејќи има доволно средства, а нема да можиме да ги 
искористиме до крајот на годината. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за измена на распоредот на средствата на 
Буџетот на општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Градско за 2021 
година. 

  
14.План на програми за развој за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 14 од дневниот ред. 
И по оваа точка образложение даде Василка Јанева. Препорака од Министерство за 

финансии и Меѓународниот монетарен фонд е при изготвување на буџетот за наредна 

година да се донесат развојни програми. Развојна програма е онаа која се планира за две 

или повеќе години да имаме планирано што ќе се гради. Секоја година добиваме 

средства од ЈПДП, истите треба да се искористат и да се достави извештај за што се 

искористени. Тие средства се наменети за реконструкција на патишта и улици во општина 

Градско. 

Јованче Стојанов- дали овие средства  општината ги добива по дифолт и дали сумата 

е иста секоја година? 

Василка Јанева- да, секоја година сумата е иста и тие средства се строго наменски.  

Јованче Стојанов- ако имаме проект дали може да добиеме повеќе средства? 

Василка Јанева- не, секоја година сумата е иста. 

 



 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Планот на програми за развој за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Планот на програми за развој за 2022 година.  
 

15.Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина 

Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 15 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Пецо Кузманов од општинската администрација кој 

на почетокот на советниците им го честита мандатот. Програмите се носат секоја година 
и доколку има некоја новина се внесува. Оваа програма е иста од предходната година, но 
поради тоа што за прв пат се сретнуваат како новоизбрани  советници службеникот во 
кратки црти ги запозна со надлежностите на општината, изработена е и методологија за 
висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште. Со оваа програма се 
регулира уредувањето на градежното земјиште, уредувањето на комуналните објекти и 
инсталации. Детално е напишано во програмата. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Градско за 
2022 година. 
 

16.Програма за одржување на јавната чистота во општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 16 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Пецо Кузманов од општинската администрација, 

исто и оваа програма се носи секоја година, целта е да се обезбеди редовно чистење, а 

сметам дека општина Градско е една од општините каде редовно се чистат јавните 

површини. Надлежно е ЈКП Клепа Градско. 

Боне Спасовски- дали би се чистеле и останатите улици низ населените места а не 

само до влезот на селата. Барам да се чистат и другите улици, сите села да се опфатат 

со чистење и одржување. 

Пецо Кузманов- тука е градоначалникот можа да каже, но моја гледна точка тоа е од 

финансиски карактер доколку има дополнителни средства зо што да не се чисте. 

Боне Спасовски- има реакција кај жителите за тие 50 денари што им се наплаќа сакаат 

да се чистат улиците. 

Киро Нацков- со дел од овие работи сум запознат, посебно за во Виничани и се 

надевам дека тоа ќе се смени во наредниот период. Се согласувам дека не се чистеле 

улиците иако за тоа им се наплаќа на жителите, ќе превземам поголема одговорност за 

да се реши тој проблем. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за одржување на јавната чистота во 

општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за одржување на јавната чистота во општина Градско за 2022 година. 
 

17.Програма за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 

општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 17 од дневниот ред.  
Пецо Кузманов ја образложи и оваа програма за која кажа дека станува збор за 

чистење на снег  и мраз од коловозот, комуналните објекти, тротоарите. Во програмата 

конкретно е наведено кои локални патишта и кои улици ќе се одржуваат. Предходно 

имаше проблем со склучување на договор со фирми, но пред 2 години општината набави 

трактор со приклучна механизација и со негово користење од страна на ЈКП ќе ги немаме 

тие проблеми.  

 



 

Маја Андовска- во програмата не е ставена улица Староградска, а истата беше 

чистена, да се додаде во програмата. 

Пецо Кузманов- нема никаков проблем, не е намерно, ќе  се дополни програмата. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за зимско одржување на локалните 

патишта и улици на подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за зимско одржување на локалните патишта и улици на подрачјето на 
општина Градско за 2022 година. 
 

18.Оперативен план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на општина 

Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 18 од дневниот ред. 
Пецо Кузманов- со овој план се уредуваат работите за зимското одржување на 

локалните патишта и улици, како и чистење на снег и мраз од коловозот, тротоарите, 
посипување на коловозот со сол и сл.  Во врска со оваа точка сакам да потенцирам дека 
кај нас лавини и луњи до сега немало, има снежни намети и согласно овој план наведени 
се критичните точки каде се формираат снежните намети. Станува збор за 3 критични 
точки и тоа: Водоврати, Подлес и Чичево, но и предходно како што напоменав со 
набавката на тракторот кој го поседува ЈКП редовно ќе се врши чистење каде има 
потреба. 

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

расправата,  го стави на усвојување Оперативниот план за заштита од снежни намети, 

лавини и луњи на општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Оперативниот план за заштита од снежни намети, лавини и луњи на општина Градско за 
2022 година. 
 

19.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Здружение на граѓани за лица со посебни потреби „Надеж“ од 
Градско помош за набавка  на новогодишни пакетчиња, календари и пенкала за лицата со 
посебни потреби. Здружението брои 26 лица. 

 Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на ЗДГ„Надеж“ да му се дадат 
новогодишни пакетчиња, календари и пенкала наменети за лицата со посебни потреби. 
 

б) Барање од Душан Атанасовски од Градско за доделување на еднократна 
парична помош, средства кои му се потребни за лекување. 

Маја Андовска- за колкава сума станува збор? 
Киро Нацков- нема наведено сума, но како што сум информиран во можност сме 

да исплатиме 15.000,00 денари доколку се согласувате. 
Сеат Сулковиќ- човекот е во лоша состојба и заслужува и повеќе ако има. 
Боне Спасовски- нема никаков проблем да му се помогне на човекот. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Душан Атанасовски  да му се 

доделат средства во висина од 15.000,00 денари. 
 
б) Барање од ООУ„Даме Груев“Градско за користење на спортската училишна 

сала при ООУ„Даме Груев“ Градско за воннаставни активности поради големиот интерес 
за вклучување на младите и учениците во спортски активности, но и можност возрасните 
да го исполнат своето слободно време за спорт и рекреација. 

Киро Нацков- во врска со користењето на салата ме посети Игор од ГФК Неготино 
кој ги тренира дечињата фудбал, летото тренираа на игралиштето, но сега е ладно и 
бараат зимскиот период да ја користат салата. Исто така и дел од жителите бараат да ја 
користат за спорт и рекреација како и учениците  да ја користат во времето надвор од 
училишните обврски. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА дадоа согласност на ООУ„Даме Груев“ 
Градско за користење на спортската училишна сала при ООУ„Даме Груев“ Градско за 
воннаставни активности. 

 
 



 
 

20.Разно.   

Киро Нацков- во делот на транспарентноста сакам да Ве запознаам со моменталната 
состојба во општината. 

Во делот на записникот за примопредавањето на функцијата градоначалник на 
буџетската сметка салдото е 1.081.712,00 денари. Со оглед на тоа што во буџетот не е 
предвидена сумата за локалните избори, а обврската за тоа е на општината потребно е 
сега да префрлиме 710.000,00 денари за таа намена од тие 1.081.712,00 денари. Исто 
така од тие средства од оваа година законска обврска со одлука на Влада е на 
вработените да им се исплати К 15 во вкупен износ од 360.000,00 денари. 

Сакам да Ве запознаам уште со неколку ситуации: 
-за реконструкција на прва фаза на улица Илинденска во должина од 115м сумата е 

51 708 евра, средства од буџетот на општината, првата фаза од улицата целосно е 
завршена во саботата. Тендерот го има добиено Ми-комерц, пари во буџетот нема. 

-за реконструкција на дел од улица Панко Брашнаров и крак сумата е 32 655 евра, 
средства од буџетот на општината. Тендреот го има добиено Павер трејд, пари во 
буџетот нема. 

- за изградба на улица Староградска крак 1 во должина од 210м сумата е 16 689 евра, 
средства од буџетот на општината, истата е завршена но надзорот нема потпишано 
завршна фаза поради тоа што има многу забелешки во делот на нејзината изградба. 
Тендерот ги има добиено Градба промет, пари во буџетот нема. 

-за реконструкција на локалниот пат Градско-Подлес сумата е 15 190 евра, средства 
од буџетот на општината. Тендерот го има добиено Павер трејд. 

-изградба на дел од улица Староградска во должина од 220м сумата е 17 355 евра, 
средствата се обезбедени од БРР но општината учествува со 5%. Тендерот го има 
добиено Градба промет. 

-за втора и трета фаза на улица Илинденска сумата е 73 133 евра, средствата се 
обезбедени од БРР а општината учествува со 10%. Тендерот го има добиено Ми-комерц. 

Сето ова Ви го споменувам поради тоа што сакав да Ве запознаам со тоа дека во 
наредниот период општината треба да ги исплати овие средства, односно средства кои ги 
немаме со што општината влегува во долгови од 8.000.000,00 денари или околу 150.000 
евра. Сакам да ја знаете моменталната финансиска состојба на општината. 

Сеат Сулковиќ- за улица 8-ми Септември да се превземат мерки сите коли, трактори, 
приколици  се оставени на патот каде не може да се помине со кола. Ние не живееме во 
град, во стан, секој си има, гаража, двор и има каде да паркира, а не да стојат на патот. 
Да се првземат мерки. 

Киро Нацков- не е проблем само таа улица и во другите улици  е така, се согласувам, 
треба да се превземат мерки.  

Маја Андовска- во записникот за примопредавање стои дека на посебна сметка има 
1.000.000,00 денари кои не се искористени и треба да се вратат во месец ноември 2021 
година. 

Киро Нацков- да, не Ви споменав станува збор за две посебни сметки, едната е од 
ЈПДП салдото е 1.810.091,00 денари. Втората посебна сметка е од МТВ со салдо 
1.000.000,00 денари средства кои се строго наменски по предлог на пратеникот Игор 
Здравковски за реконструкција на мостот кај Уланци. Како што кажав средствата се строго 
наменски и можат да се искористат само за реконструкција на мостот и за ништо друго, до 
овој момент не се искористени и треба да ги вратиме сега до ноември. Ние како 
градоначалник и советници до ноември реално немаме време да ги искористиме.  Овие 
средства се малку за изработка за техничка документација,а не за реконструкција на 
мостот. 

Јованче Стојанов- дали може на друг начин да се искористат средствата за да не се 
враќаат? 

Киро Нацков- за реконструкција на мостот мора  да имаме прво проект, треба стручни 
лица, мостот е во лоша состојба. Без учество на државата не сме моќни да обезбедиме 
средства, да смогниме сили да изработиме проект па потоа врз основа на наш проект да 
бараме средства за реконструкција на мостот. 

Маја Андовска- значи парите ке се вратат, нема да се искористат. 
Киро Нацков- јас побарав да се одложи рокот на уште 6 месеци, испративме допис до 

МТВ чекаме одговор. Да останат уште 6 месеци ако може да се најде начин да ги 
искористиме. 

 



 
Боне Спасовски- во село Свеќани има црква стара 200 години, баравме да се покрие. 

Сега доаѓа време на дождови и снегови бараме ако може да се покрие објектот, жално е 
верски објект стар 200 години така да се уништи. Бевме и до Владиката, ни беше 
дозволено привремено да ставиме мушама, но не издржа, ние како жители од Виничани 
се собравме околу 15 лица два дена работевме, чистевме и надвор и внатре колку што 
можевме. 

Киро Нацков- за колкава сума станува збор. 
Боне Спасовски- јас сметам дека околу 2 000 евра би биле доволни, да не дозволиме 

црква стара 200 години да падне. 
Киро Нацков- наредната недела ќе имам средба со Агатангел ќе разговарам, мислам 

дека не се многу средства. 
Маја Андовска- во врска со комисијата за склучување на брак таму сме сите 

советници. Дали ќе биде овде во општината во месната канцеларија или во винаријата 
секој советник е должен да го прочита законот за семејство. Треба да се договориме сите 
подеднакво да учествуваме, а не како предходно што имаше проблем.  

Мирјана Ѓорѓиева- не е проблем само да се каже ден-два порано за го планираме 
времето ако треба да се ослободиме од работа.  

Киро Нацков- направете си распоред, неделно или месечно како ќе се договорите. 
Маја Андовска- да и ако неможе некој да дојде нека си најде замена.  

 
 

 
Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 

Општина Градско ја затвори втората седница во 14:30 часот. 
 
 

 
             

   Претседател 
  08-614/2 
13.12.2021                                                                          на Совет на ОпштинаГрадско 

Мирјана Ѓорѓиева 

  


