
   
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од одржаната триесет и осмата  седница на Советот на Општина Градско 

на ден 31.03.2021 година, со почеток во 18.00 часот 
во салата на Општина Градско на следиот  

 
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Записникот од 37-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

„Реконструкција на улица „Панко Брашнаров“ и крак од улица „Панко Брашнаров“ 

во населба Градско, Општина Градско и атмосферска канализација“. 

3. Предког- Одлука за сопствено учество за „Реконструкција на улица „Панко 

Брашнаров“ и крак од улица „Панко Брашнаров“ во населба Градско, Општина 

Градско и атмосферска канализација“. 

4. Разгледувања на барања и поднесоци. 

5. Разно.   

 
 

Со Седницата претседаваше Претседателот на Советот на Општина Градско, 
Александар Јорданов. 

Од 9 советници, на седницата присутни беа  сите 9 советници: Александар Јорданов, 
Ацо Малчев, Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги 
Тричковски, Иванче Иванов и  Гордана Христова.  

 
По констатацијата дека постои кворум за работа, претседателот на Советот ја отвори 

седницата, го прочита предложениот дневен ред и предложи истиот после точка 3 да се 
дополни со 2 точки и тоа: точка 4. Предлог -Одлука за организација, делокругот и начинот 
на извршување на задачите на општинската администрација на општина Градско и точка 
5. Предлог -Одлука за усвојување на Предлог-Заклучокот од Комисијата за урбанизам, 
комунални дејности и заштита на животната средина. 

Драги Тричковски- да се стави и точка на дневен ред во врска со мостот на река 
Вардар кај с.Уланци. Мостот треба да се заштити поради тоа што ситуацијата не е добра. 
Луѓето си работат, да не чекаме да падне мостот, како совет треба да реагираме да не се 
продолжува со копање. Не смееме да го дозволиме тоа. 

Александар Јорданов- кажете како да гласи точката, неколку пати разговарав имаат 
документација. Работат на отстранување на островот и заштита на едниот брег. 

Драги Тричковски- не знам како да се дефинира точката, но треба да се превземе 
нешто од наша страна додека не настанала поголема штета. Ние како совет да 
реагираме да не се дозволи да продолжат со работа за тоа што работата не е добра. 

Снежана Финаева- да гласи за заштита на мостот. 
Мендерес Тутиќ- градоначалникот кажа дека фирмата која работи треба да го тргне 

островот во Вардар.      
Снежана Финаева- работат секој ден, прават брана за да можат да испаѓаат преку 

Вардар, да не се користи мостот. 
Драги Тричковски- проблемот постои, ние треба да го заштитиме мостот па после да 

се тргне островот, а сега се работи обратно. Треба прво да имаат проект за заштита на 
мостот, а после нека се копа. Едната страна да се заштити, но целта е да се однесе што 
повеќе песок. Како совет треба да се произнесиме за заштита на мостот. 

Александар Јорданов- што треба да направиме. 
Драги Тричковски- ништо не знаеме,  дали има проект и што им е дадено да работат. 
Александар Јорданов- ние ништо им немаме дадено. 
Виолета Малчева- проблемот е во тоа што ќе падне мостот ако не се реагира. 
Мендерес Тутиќ- нека оди како  точка на дневен ред на нерадна седница. 
Драги Тричковски- прво да го заштитиме мостот. 
Виолета Малчева- ние сме лаици мора стручно лице да дојде и да каже. 
 



 
 

Александар Јорданов- како претседател се обврзувам да викнам стручно лице, ќе 
пратиме допис и ќе побараме да дојдат. Правно не можиме да им забраниме. 

Драги Тричковски- може да им забраниме, ако треба нема да им дозволиме да 
поминуваат. Прво да видиме проект за заштита на мостот. 

Иванче Иванов- изградбата на сепарацијата дали беше за однесување на 
земјоделското земјиште или за заштита на мостот. Десната страна не беше заштитена и 
однесе голем дел од земјоделското земјиште. 

Драги Тричковски- фирмата која што работи должна е да го заштити мостот, а после 
да копаат песок. Да го видиме договорот што е потпишано, да дојде надзорот. Сепарација 
нема да дозволиме. 

Иванче Иванов- од мал нанос подоцна е настанат голем остров кој сега прави 
проблем. 

Драги Тричковски- ние како совет тука гласаме, да не испадне после како со 
производството на струја, вие не знаете што ќе биде со тоа. 

Иванче Иванов- дали сепарацијата под Стоби имаат проект за заштита на мостот. 
Александар Јорданов- тоа не е наша надлежност, тоа е под Росоман. Да се вратиме 

на дневниот ред, за ова ќе продолжиме под точка разно. 
 

Дневниот ред беше ставен на гласање и со 9  гласа ЗА беше усвоен. 
  

Советот на Општина Градско, пристапи кон поединечно решавање на точките од 
дневниот ред за 38-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 37-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 

37-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 37-та Седница на Cовет на Општина Градско. 
Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Записникот од  37-та  седница на Советот на Општина Градско.          
 
2.Одлука за одредување на приоритетен проект за Општина Градско 

„Реконструкција на улица „Панко Брашнаров“ и крак од улица „Панко Брашнаров“ во 

населба Градско, Општина Градско и атмосферска канализација“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Виолета Малчева- да не гласавме за овие проекти. 
Александар Јорданов- мислам дека таа е единствената улица која не е направена. 
Гордана Христова- елаборат значи има, треба да се аплицира. 
Александар Јорданов- да, за да добиеме средства, ако не со сопствено учество, за 

тоа е и наредната точка. 
Гордана Христова- 5% сопствено учество е ако општината ги добие бараните 

средства учествува со тие 5%. 
Иванче Иванов- кога ќе се знае. 
Гордана Христова- кога ќе се знае дали сме ги добиле средствата. 
Александар Јорданов- сигурно зависи од јавниот повик, мислам до месец дена. 
Димче Петров- улицата до некаде е направена, дали ќе се догради до крај. Да не 

остане за 10м  недоправена. 
Снежана Финаева- два крака се. 
Александар Јорданов- да, ќе има и атмосферска канализација. 
Драги Тричковски- остана така недоправена, кој излегол  со дворовите, од кај Фејзо 

нагоре. 
Снежана Финаева- Фејзо е од секогаш така со дворот, ако така се гледа и Слободан e 

излезен со дворот. 
Драги Тричковски- во Демир Капија се работи по закон, има закон за експропријација. 

Така остана и кај Самандови и кај Трајче Арсов и кај многу други. Се знае улицата треба 
да биде широка 5м, а не да немoжат да се разминат две коли. 

Иванче Иванов- ако има економско значење да, ама улицата Панко Брашнаров нема 
економско значење, не е фрекфентна. 

Гордана Христова- никако да не се поврзува со улица 8-ми Септември. 
 
 



 
 
 

Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за одредување на приоритетен проект за 
Општина Градско „Реконструкција на улица „Панко Брашнаров“ и крак од улица „Панко 
Брашнаров“ во населба Градско, Општина Градско и атмосферска канализација“. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за одредување на приоритетен проект за Општина Градско „Реконструкција на 
улица „Панко Брашнаров“ и крак од улица „Панко Брашнаров“ во населба Градско, 
Општина Градско и атмосферска канализација“. 
 

3.Одлука за сопствено учество за „Реконструкција на улица „Панко Брашнаров“ и 

крак од улица „Панко Брашнаров“ во населба Градско, Општина Градско и атмосферска 

канализација“. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за „Реконструкција на улица „Панко 
Брашнаров“ и крак од улица „Панко Брашнаров“ во населба Градско, Општина Градско и 
атмосферска канализација“. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за сопствено учество за „Реконструкција на улица „Панко Брашнаров“ и крак од 
улица „Панко Брашнаров“ во населба Градско, Општина Градско и атмосферска 
канализација“. 
 

4.Одлука за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на 

општинската администрација на општина Градско. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Александар Јорданов- минатата седница ја изгласавме оваа одлука, но треба 

повторно поради технички грешки, од Скопје имало такви насоки. 
Иванче Иванов- кој ги изработува овие одлуки. 
Александар Јорданов- општинската администрација. 
Иванче Иванов- за во иднина да се внимава да не ни ги враќаат документите за такви 

грешки. 
Александар Јорданов- од технички карактер е и датумите на одлуката и правилникот 

не биле усогласени. 
Гордана Христова- јас мислам дека датумот е побитен, а не техничките грешки. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на 
задачите на општинската администрација на општина Градско. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на 
општинската администрација на општина Градско.              

 

5.Одлука за усвојување на Предлог-Заклучокот од Комисијата за урбанизам, 

комунални дејности и заштита на животната средина. 

Претседавачот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Иванче Иванов- како претседател на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и 

заштита на животната средина заедно со членовите денеска се состанавме и одлучивме 

да доставиме предлог заклучок за претстапување на системот за технолошка вода на 

општината од страна на  Водостопанство Тиквешко поле Кавадарци. Ова се јавува како 

потреба поради тоа што во системот има често дефекти со што нема редовно вода, а 

Водостопансво Тиквешко поле немаат капацитет за отстранување на истите. 

Александар Јорданов- да, општината плати човек за да ги чисте решетките, а 

Водостопанство ги зема парите од наплатата за вода. 

Иванче Иванов- поради тоа ние ќе ја одржуваме. 

Драги Тричковски- системот е на општината, кога се правеше беше на МЗ, а после на 

општината. Системот за хнолошката вода е на Општина Градско со проект. Тиквешко 

поле ја продава само водата. 

 



 

 

Александар Јорданов- се е нивно и одржувањето е нивно.  

Иванче Иванов- зошто ако била наша сме ја дале на Тиквешко поле. 

Димче Петров- водата оди од каналот до комората, сега земаат и Вардар АД Градско 

и поради тоа ние немаме вода. Треба да имаме директна линија. 

Гордана Христова- ако одржувањето на инфраструктурата и решетката биде од 

страна на ЈКП Клепа се гарантира ли дека ќе има вода. Која е целта да се одржува ако 

нема вода. 

Александар Јорданов- Тиквешко поле нема капацитет да ја одржува линијата. Ние  

секако плаќаме лице за одржување, тогаш нека ни ја преотстапат. 

Иванче Иванов- јас сметам дека ако линијата се даде на ЈКП Клепа се знае дека како 

и досега ќе има дефекти, а со тоа ЈКП ќе има и поголеми трошоци.  

Драги Тричковски- само одржувањето е отстапено на Тиквешко поле инаку системот е 

наш, на општината.  

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Одлуката за усвојување на Предлог-Заклучокот од Комисијата за 
урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. 

Од присутните 9 советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усвојување на Предлог-Заклучокот од Комисијата за урбанизам, комунални 
дејности и заштита на животната средина. 
 

6.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а)Барање од Тони Перески од Градско за доделување на финансиски средства за 

посета на часови по хармоника на неговиот син Александар Перески во нижото музичко 

училиште во Кавадарци. 

Гордана Христова- има ли наведено колкава сума бара. 

Александар Јорданов- нема, во рамки на можностите. 

Димче Петров- нека му се даде, детето е талент. 

Гордана Христова- да, има  предвидено и во програмата за поддршка на талентирани 

деца. 

Драги Тричковски- нека се даде, нека се види колку средства му се потребни. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на Тони Перески од Градско да му се 

одобрат средства во рамки на можностите. 

 

7.Разно. 

Александар Јорданов- сега може да продолжиме за мостот, како што реков нема 

никаков проблем да доставам допис до надлежните институции. 

Драги Тричковски- да бидиме чисти пред граѓаните, нека дојде инспектор за животна 

средина. Граѓаните мислат дека оди преку општината, дека општината дала дозвола. 

Александар Јорданов- во ред е, ќе доставиме барање доколку не дојдат ќе ги викниме 

и КТВ ако треба, да бидиме чисти пред граѓаните.  

Драги Тричковски- да не ни се повтори Ногаевци. И во Ногаевци тогаш немаше 

проблем па мостот падна. 

Иванче Иванов- добиено има Машинокоп од Кавадарци, а они работата им ја имаат 

дадено на Градба промет. Работат врз основа на договор, нема проект за мостот. За 

возврат на тоа што црпат песок треба да изработат техничка документација за санација 

на мостот. 

Снежана Финаева- како што разбрав градоначалникот кажа дека прво треба мостот да 

се заштити. 

Иванче Иванов- многу пати сум кажал и сега барам да се реши работата со 

гробиштата, гробишта немаме тоа е голем проблем, нека се купи тој декар и пол од Тони 

Петрушевски. Неколку пати апелирам. 

Александар Јорданов- таму каналот е проблем за да се продаде нивата, каналот мине 

низ нивата. 

 



 

 

Гордана Христова- проблем е каналот, ја дели нивата на два дела, а каналот е на 

државата. 

Снежана Финаева- најмногу одговара нивата на Ванчо Колев. 

Драги Тричковски- да, но не ја продава. 

Снежана Финаева- требаше да се праве ЛУПД. 

Гордана Христова- па нели правевме измена. 

Александар Јорданов- се согласувам со Иван дека гробиштата се проблем во Градско 

и треба да се најде нова локација. 

Димче Петров- во врска со работата на администрацијата треба да се обрне внимание 

во однос на градежното земјиште, да се доделува до 500м2, да нема пропусти кој како 

сака да се оградува. Луѓето да немаат дополнително проблеми после.  

Иванче Иванов- да се околчува и да се знае до каде е. 

 

 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори триесет и осмата седница  во 19:15 часот.     
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