
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната трета  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 13.12.2021 година, со почеток во 12.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Комисија за статут и прописи. 

3. Предлог -Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште 

во сопственост на Република Северна Македонија  на подрачјето на Општина 

Градско за 2022 година. 

4. Предлог -Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 

2022 година. 

5. Предлог -Програма за поставување на урбана опрема на пордачјето на општина 

Градско. 

6. Предлог -Програма за активностите на Општина Градско во областа на 

образованието, културата и спортот во 2022 година. 

7. Предлог -Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена 

заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2022 година. 

8. Предлог -Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и 

мажите за 2022 година. 

9. Предлог -Решение за именување на Командант на Општински штаб за заштита и 

спасување на општина Градско. 

10. Предлог -Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-

ти Декември. 

11. Предлог -Квартале финансиски извештај  за период од 01.01.2021 -30.09.2021 

година -трет квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

12. Предлог -Програма за работа на ЈКП„Клепа“ Градско за 2022 година. 

13. Предлог -Одлука за утврдување на цена на вода за пиење и цена за соборање и 

одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година на 

ЈКП „Клепа“ Градско. 

14. Разгледувања на барања и поднесоци. 

15. 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 3-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 2-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 2-

та Седница на Советот на Општина Градско. 
Боне Спасовски- на минатата седница барав сите улици да се чистат а не само до 

влезот на селата. 



Мирјана Ѓорѓиева- во ред е ќе се провери доколку не е внесено ќе се дополни 
записникот. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Записникот од 2-та Седница на Cовет на Општина 
Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Записникот од  2-та  седница на Советот на Општина Градско. 

 
2.Решение за формирање на Комисија за статут и прописи. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Мирјана Ѓорѓиева- го повикувам претседателот на Комисијата за верификација, 

мандатни прашања, избори и именувања. 
Тоше Петревски- за оваа комисија ги предлагаме за претседател Мирјана Ѓорѓиева, 

за членови  Мирјана Ѓорѓиева, Тоше Петревски, Јованче Стојанов, 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 статут и прописи. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 

Решението за формирање на Комисија за статут и прописи. 
Бидејќи немаше други предлози, Претседателот на Советот ја затвори расправата,  

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

Решението за формирање на Комисија за статут и прописи. 
 

3.Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 

сопственост на Република Северна Македонија  на подрачјето на Општина Градско за 

2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Ацо Здравевски од општинската администрација. 

Истакна дека веќе една година работиме по оваа програма по предходно одобрение од 
страна на Министерството за транспорт и врски. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа во областа на располагањето 
со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија  на подрачјето 
на Општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во 
сопственост на Република Северна Македонија  на подрачјето на Општина Градско за 
2022 година. 
 

4.Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2022 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение и по оваа точка даде Ацо Здравевски од општинската администрација. 

Секоја година се подготвува оваа програма со која се планира изработка на УП и истата 

преставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште. Како поголеми 

инвеститори се јавуваат Агрија и групација Анѓушев и Вардар Градско за изградба на био 

централи. 

Јованче Стојанов- овие КП кои се наведено во програмата дали се тие за Агриа. 

Ацо Здравевски- да, од страна на Агриа во постапка е и за поставување на колектори. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изработка на урбанистички планови во 
Општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Градско за 2022 година. 

 

5.Програма за поставување на урбана опрема на пордачјето на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 



Образложение и по оваа точка даде Ацо Здравевски од општинската администрација. 
На територијата на општина Градско имаме правни субјекти каде што дел од просторот го 
користат пред нивните објекти. Оваа програма се прави во склад со Законот за градење и 
урбанистичко планирање.  

Јованче Стојанов- конкретно за Жито влегува ли во ова. 
Азо Здравевски- да, влегува со тенденција да го откупи. 
Јовабче Стојанов- годишно ли плаќа. 
Ацо Здравевски- на дневна основа се смета, но годишно е околу 80.000,00 денари. 
Слободан Бошков- на кој начин може да го откупи просторот пред објектот кога тоа е 

јавна површина, плоштад. 
Ацо Здравевски- треба да се купи прво како простор под зграда, кога тоа ќе се купи 

имаат право да ја дооформат парцелата, а како ќе се постапи понатаму тоа е друга 
постапка. 

Слободан Бошков- јас работам во имотно правни работи во Велес, преку нашата 
институција тоа не е возможно. Станува збор за јавна површина, плоштад и излегува  
дека секој можа да прави што сака.  

Мирјана Ѓорѓиева- со ова ќе бидат опфатени и Булевар и Лаки и со користење на 
просторот пред објектите општината ќе има приход од сето тоа. 

Ацо Здравевски- сите општини ја користат оваа програма, се е во рамки на закон. 
Маја Андовска- граѓаните реагираат, сепак граѓаните се во прв ред ние работиме во 

нивни интерес.  
Ацо Здравевски- не е ништо дадено, овде станува збор за под кирија, после тоа е 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за поставување на урбана опрема на 
пордачјето на општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за поставување на урбана опрема на пордачјето на општина Градско. 

 

6.Програма за активностите на Општина Градско во областа на образованието, 

културата и спортот во 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Мери Седмакова Димовска од општинската 

администрација. 
Боне Спасовски- сметам дека за ФК Локомотива се многу пари, да се наменат за 

поддршка на млади деца. Локомотива не може да остане во втора лига бидејќи постојано 
губат. Сметам дека овие средства треба да ги користат деца од општина Градско. Да се 
пренаменат во КУД Стоби, да се изкористат за градинката и сл. И така постојано губат ако 
може фудбалерите да бидат од Градско а не да идат од страна,а знаеме дека трошоците 
за тоа се големи. Исто така да се дополни кај други манифестации за одбележување на 
верскиот празник „Константин и Елена“ во село Свеќани и да се направи билборд да се 
промовира црквата. 

Киро Нацков- се согласувам со Боне, првично имав две идеи, првата е да се направат 
билборди за промоција на културното богатство во општината. Второ во врска со 
Локомотива не мажам да ти дадам одговор. Имав состанок со играчите и ме информираа 
дека немаат исплатено три плати. Овој формат за влез во втората лига е неиздржлив, 
мислев дека има има спонзори но излезе дека нема и целата финансиска поддршка е на 
терет на општината, месечно се потребни 5000 евра, пари за 2 лига не се обезбедени. 
Прославата беше повеќе како партиски митинг. Почнато е без финансиски средства само 
како желба и идеа.Треба да истераме, да издржиме до мај, а од септември е друго. 

Боне Спасовски- дали може сегашните фудбалери да се откажат и да играат млади 
деца од општината па и да губата да ги поддржиме за да не одиме во долгови. Дали може 
да се види како е законски. 

Киро Нацков- ја поддржувам твојата идеа. 
Јованче Стојанов- овие средства се предвидени, дали се доволни за трета лига. 
Киро Нацков- за во втора лига потребни се од 80 000 до 100 000 евра, а за во трета 

лига од 5 000 до 10 000 евра. Не значи дека сите ќе се реализираат. 
Слободан Бошков- со овие 400.000,00 денари до мај да издржиме, а да не не казнат. 
Киро Нацков- останува да се молиме до одредени фирми, за гориво обезбедуваме 

9.000,00 денари неделно, го користат комбето, општинските коли.  
Боне Спасовски- јас мислам дека на пола сезона тоа може да се исправи. 



Маја Андовска- во општина Гардско има и планинарско друштво кое постои 7-8 
месеци, се организираме  се дружиме, сами си го плаќаме превозот. Ни беа префрлени 
средства од општината но беа искористени за плаќање на казна. Ако може да биде 
додадено во програмата  за поддршка на друштвото. 

Киро Нацков- да, може да биде додадено, ненамерно е испуштено. Во најголем дел 
сум информиран и сега во однос на маршот кој се одржува во февруари. Ја имате мојата 
поддршка.  

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за активностите на Општина Градско во 
областа на образованието, културата и спортот во 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за активностите на Општина Градско во областа на образованието, културата 
и спортот во 2022 година. 

 

7.Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 

потребите на граѓаните на Општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Боне Спасовски- имам забелешка во однос на бесплатниот оброк зошто само за 

децата од 1 до 5 одделение, да биде од 1 до 9 одделение. Сите деца се еднакви зошто 

едните да добиваат оброк а другите да гледаат. 

Киро Нацков- ова е добронамерно направено. Во однос на тоа дека едни ќе добиваат 

оброк, а другите ќе гледаат тоа не е така поради тоа што одат  во различни смени.  

Поентата е да видиме како ќе функционира како еден вид пилот проект, а понатаму да 

има за сите деца, првата година да биде за помалите.  

Боне Спасовски- некои имаат деца само од 1-5 одделение, а некои само од 6-9 

одделение. Да бидат сите услужени. 

Киро Нацков- идеата е да добиваат сите бесплатен оброк, но сега само од 1-5 

одделение. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за социјална заштита, заштита на децата 
и здравствена заштита за потребите на граѓаните на Општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за 
потребите на граѓаните на Општина Градско за 2022 година. 

 

8.Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 

2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Мери Седмакова Димовска од општинската 

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

расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа на Комисијата за еднакви 
можности на жените и мажите за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2022 
година. 
 

9.Решение за именување на Командант на Општински штаб за заштита и 

спасување на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Решението за именување на Командант на 
Општински штаб за заштита и спасување на општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Решението за именување на Командант на Општински штаб за заштита и спасување на 
општина Градско. 

 

 

 



10.Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-ти 

Декември. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Мирјана Ѓорѓиева- го повикувам претседателот на Комисијата за јавни дејности. 
Јованче Стојанов- комисијата за јавни дејности предлага по повод  Денот на Општина 

Градско 16-ти Декември да се доделат награди на следните лица: за најдобар ученик во 
основно образование Бинаса Сулејманова, во средно образование Никола Трендафилов, 
Петар Стојановски, Фросина Цековска и Филип Филипов, за најдобар студент Иле 
Петровски, за афирмирање на младите и спортот Филип Мирчев, истакнати земјоделци 
Богде Терзиов и Раде Колев, правни субјекти и поединци Вардар био процес Градско, 
Дади компани, Ми-Са МГ и Митрополит Повардарски г.Агатангел. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за доделување награди по повод Денот на 
Општина Градско 16-ти Декември. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-ти Декември. 
 

11.Квартален финансиски извештај  за период од 01.01.2021 -30.09.2021 година -

трет квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Силвана Марковска сметководител на ЈКП Клепа 

Гардско. Во однос на приходите оваа до сега има приход од 6.363.000,00 денари, а 
ланска година имало 5.824.000,00 денари. Во текот на годината има потрошено 
1793.000,00 денари, а лани 544.000,00 денари. Порастот на трошокот е во однос на 
префактурирањето од ЈКП Комуналец на ЈКП Клепа. Трошокот што сега е на ЈКП Клепа е 
реален трошок. ЈКП КЛепа има опрема од 2.460.000,00 денари донација од Јапонска 
амбасада и оваа година ќе ги признаеме како приходи. Секој 10 во месецот доставуваме 
извештаи, редовно се плаѓани сите обврски од страна на ЈКП, нема заостанати долгови. 

Јованче Стојанов- во врска со префактурирањето дали може да ни го објасните. 
Силвана Марковска- ЈКП Комуналец должеше 900.000,00 денари по основ на ДДВ, 

сега не должи, ако стоеше долгот за ДДВ ќе имаше проблем, УЈП ќе ги побаруваше од 
општина Градско како основач. Предходно како било незнам ние Комуналец и Клепа ги 
водиме од 2014 година. Комуналец должи 654.679,00 денари данок од добивка и по основ 
придонеси од плата.  

Јованче Стојанов- долгот само за струја од кои пумпи е. 
Златко Арсов- во Кочилари, Долно Градско, Уланци и Чичево се на Комуналец, не ни 

дозволија да ги смениме на Клепа.  
Јованче Стојанов- ромената е од лани. 
Златко Арсов- од лани почнавме со префактурирање. 
Боне Спасовски- во врска со Комуналец од која година е долгот. 
Златко Арсов- 2008 година е формирано ЈКП Клепа. 
Маја Андовска- има ли некој отчет за долговите, тоа се многу пари. 
Силвана Марковска- Комуналец е без управител и нема кој да потпише било каков 

документ. 
Боне Спасовски- колку побарување има ЈКП Клепа од Еуростандард банка. 
Злако Арсов- 367.000,00 денари на 124 место сме. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 

расправата,  го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај  за период од 
01.01.2021 -30.09.2021 година -трет квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот финансиски извештај  за период од 01.01.2021 -30.09.2021 година -трет 
квартал на ЈКП „Клепа“ Градско. 

 

12.Програма за работа на ЈКП„Клепа“ Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 12 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорот на ЈКП Клепа Градско, Златко Арсов 

кој истакна дека јавната чистота ја одржувамр на завидно ниво, во Кочилари немаме 
вработено лице. Вршиме водоснабдување, собирање на смет, канализација. Главен 
проблем во Градско е во Палестина, планираме нов цевковод и санирање на стариот 
базен.Во Виничани една чешма да се искористи за во летниот период. 

Јованче Стојанов- а за во Ногаевци што се планира. 



Златко Арсов- направена е бушотина треба да се приклучи. 
Јованче Стојанов- на стариот базент ќе оди па после нагоре. 
Златко Арсов- да. 
Јованче Стојанов- треба да се направи, да се среди околу базентот. 
Златко Арсов- ќе се заштити нема да оставиме така, проблем имаме со Милком со 

канализацијата, постојано ја затнуваат канализацијата, мора да се реши тој проблем. 
Боне Спасовски- најдобро решение за водата за пиење е да се донесе од Клепа, да 

се направат поголеми напори. Со другото решение Вие што го кажувате повторно ќе нема 
вода, ќе се троши и струја, а со тоа ќе се качи и цената и ќе се одрази на цената на 
сметките и пак ќе биде на терет на граѓаните. Јас лично предлагам да се донесе вода од 
Клепа. 

Златко Арсов- сум бил има пет каптажи, но сметам дека тоа не е решение. 
Боне Спасовски- одам во интерес на граѓаните, тоа е направено примитивно, така е 

се отворено, може да се направи проблем. Во Клепа има вода од горните извори. 
Предходно  бев кај градоначалникот и ништо не се направи. Ако одиме со трошоци не 
правиме ништо само ќе се одрази врз граѓаните.  

Силвана Марковска- има луѓе кои со две бакарни цевки наоѓаат каде има вода, 90% 
им се точни податоците. 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за работа на ЈКП„Клепа“ Градско за 2022 
година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА, Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за работа на ЈКП„Клепа“ Градско за 2022 година. 

 

13.Одлука за утврдување на цена на вода за пиење и цена за соборање и 
одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година на ЈКП 
„Клепа“ Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 13 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде директорот на ЈКП Клепа Градско, Златко Арсов. 

Ова е изготвено според Регулаторна комисија. ЈКП Клепа е должно да изготви план, ова е 
според фактурирањето што го правиме, многу се ригорозни бараат реални податоци. 

Јованче Стојанов- сакаш да кажиш дека ако има реални податоци ќе има и повисока 
цена на водата. 

Златко Арсов- да. 
Мирјана Ѓорѓиева- што ако не помине сега оваа одлука, што понатаму, која е 

постапката. 
Златко Арсов- имате можност до три пати, ако не помине повторно оди на регулаторна 

и повторно трошоци за комуналното. 
Сеат Сулковиќ- што е кога нема вода а плаќаме, цело лето немаме вода. 
Златко Арсов- тоа се случи околу 20 дена имаше кризен период. 
Сеат Сулковиќ- се правеа рестрикции три месеци. 
Златко Арсов- нема шанска три месеци да се правеле рестрикции. Во однос на 

одлукава не е до нас, ќе има голем проблем, регулаторна ќе ја донесе и нема никој да 
праша. 

Боне Спасовски- јас сум против. 
Маја Андовска- има проблем со ЈКП Комуналец. 
Златко Арсов- ова нема никаква врска со Комуналец. 
Мирјана Ѓорѓиева- ако може да се објасни убаво за колку ќе се зголими цената за три 

години. 
Златко Арсов- за 1,26 денари. 
Силвана Марковска- доколку не ја усвоите одлуката му правите дополнителни 

трошоци на комуналното, убаво размислете. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Советот ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на цена на вода за пиење и 
цена за соборање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 
година на ЈКП „Клепа“ Градско. 

Од присутните 9  советници, со 5  гласа ЗА и 4 ПРОТИВ, Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за утврдување на цена на вода за пиење и цена за соборање и 
одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година на ЈКП 
„Клепа“ Градско. 

 
 



 
14.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Здужение на глуви и наглуви Велес за доделување на парична 
помош. 

Јованче Стојанов- за кои лица станува збор. 
Слободан Бошков- жители на општина Градско. 
Маја Андовска- дали се вклучени во лицата со попреченост? 
Киро Нацков- не се вклучени, но ќе им се помогне. 
Боне Спасовски- на овие лица треба да им се помогне.  
Сеат Сулковиќ- треба да им се помогне. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на лицата  да им се доделат 

финансиски средства. 
 

б) Барање од Емина Хоџиќ од село Водоврати за доделување на еднократна 
парична помош во висина од 25.000,00 денари, средства потребни за операција. 

Сеат Сулковиќ- добро ја познавам на жената навистина и е потребна помош, 
самохрана мајка е на дете со посебни потреби освен социјално и додаток за детето нема 
други примања. Тие ни за лекови не стасуваат. 

Киро Нацков- ја знам ситуацијата, жената беше кај мене,  но сакав барањето да 
помине на совет поради тоа што се работи за поголема сума, да бидете запознати. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Емина Хоџиќ  да и се доделат 
финансиски средства во износ од 25.000,00 денари. 

 

15.Разно.   

Боне Спасовски- иницијатива до градоначалникот да се најде место за поставување 
на јавно WC , комуналното да го одржува. Има потреба а најмногу во сабота кога е 
пазарен ден и има многу народ. Реално има потреба.  

Киро Нацков- тоа ми беше ставено и во програмата, сум ја согледал потребата од 
поставување на јавно WC  и се надевам дека до пролет ќе го решиме тој проблем. 

Боне Спасовски- во врска со технолошката вода, да се врати на ЈКП и вода ќе има. 
70% не функционира како што треба, водата за пиење се користи за вадење и миење на 
дворовите, ако има технолошка вода ќе има и вода за пиење. Технолошката е направена 
со собирање насредства од граѓаните преку месната заедница. Со одлука на совет е 
дадена на Водостопанство Тиквеш, но поради тоа што Водостопанство Тиквеш не може 
да ги сервисира линиите мој предлог е да се види на кој начин да се врати на ЈКП. 

Јованче Стојанов- дали е мрежата исправна? 
Боне Спасовски- во тоа е проблемот, не се одржува линијата, Макарија плаќала на 

Водостопанство Тиквеш, а општината не плаќала на Макарија, да се најде начин како да 
се реши проблемот, општината ја дала. 

Киро Нацков- да се провери како е законски, предлогот ти е во ред. 
Маја Андовска- предлог ако може во Долно Градско да се постави автобуска постојка 

за да не ги врне и да не ги дува ветер децата додека го чекаат превозот за нашколо. 
Киро Нацков- имаше две од старите, едната ја наместивме во Стопанството другата 

во Уланци, но да видиме не е проблем. 
Боне Спасовски- да се стави контејнер кај гробиштата во Виничани. 
Киро Нацков- ќе разговарам со комуналното. 
Маја Андовска- една сугестија, во Водоврати има дете болно од леукемија, доколку 

може да се донира паушалот, финансиски да се помогне, јас од минатата седница мојот 
паушал го донирав. 

Мирјана Ѓорѓиева- да се види, доколку има сметака, да се договориме. 
  

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори третата седница во 14:00 часот. 
 

 
  08-650/2                                                                                    Претседател 
28.12.2021                                                                     на Совет на Општинa Градско 

                     Мирјана Ѓорѓиева 

  


