
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната четвртта  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 28.12.2021 година, со почеток во 12.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на 

општинските патишта и улици во Општина Градско за 2022 година. 

3. Предлог- Програма за работа на Советот на општина Градско за 2022 година. 

4. Предлог- Буџет на општина Градско за 2022 година. 

5. Предлог- Одлука за извршување на Буџетот на општина Градско за 2022 година. 

6. Предлог- Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2021 година. 

7. Предлог- Буџетски календар на општина Градско за 2022 година. 

8. Предлог- Одлука  за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

9. Предлог- Одлука за  определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

10. Предлог- Одлука за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска 

соработка помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, Општина 

Росоман и Општина Демир Капија. 

11. Разгледувања на барања и поднесоци. 

12. 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. 

Слободан Бошков- пред да се стави дневниот ред на гласање имам забелешка во 
однос на тоа што пред да се донесе Буџетот треба да се состане Комисијата за 
финансирање, буџет и ЛЕР. За буџетот да претседава оваа комисија, а исто и за точка 10 
за воспоставување на меѓуопштинска соработка Комисијата за меѓопштинска и 
меѓународна соработка. Јас сум член во двете комисии и за тоа реагирам. 

Мирјана Ѓорѓиева- не било пракса  да се состануваат комисиите. 
Слободан Бошков- не знам како работеле предходните совети, јас кажувам за сега. 
Мирјана Ѓорѓиева- во ред, во иднина да се состануваме. 
 
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 4-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 3-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 3-

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

Записникот од  3-та  седница на Советот на Општина Градско. 



 
2.Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските 

патишта и улици во Општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Киро Нацков- во однос на оваа програма продолжуваме со проекти за кои веќе има 

изготвено проектна документација, плус се улица Никола Карев во Виничани во должина 
од 200м до гробиштата под чешмата  и утрово со директорката на Центарот за развој на 
Вардарски плански регион потпишавме договор за изградба на патот до Манасторот 
Архангел Михаил во Чичево во должина од 953м. Очекувам до пред летото да биде 
реализирано. За улица Јане Сандански до Стопанството  и локален пат односно влезот 
до Виничани се проекти од Сопанска банка за кои од нивна страна имаше доста 
забелешки, некои се средени. Конкретно за Виничани имаше многу забелешки, но на 
терен се нереални, бараат ширина на патот, пешачки патеки, осветлување. Вчера во 
општината имаше јавна расправа во врска со улиците. 

Боне Спасовски- зошто во програмата ги нема другите населени места како 
Ногаевци, Водоврати, Чичево, Подлес, Долно Градско. 

Киро Нацков- како што веќе кажав исклучиво е за кои има направено проектна 
документација, во моментов за другите населени места немаме изготвено проекти. 
Меѓутоа ова е променливо, ако се направи проект ќе се вметне во програмата. Во 
програмата мора да стои за тоа за што имаме проекти. 

Боне Спасовски- со една улица во Виничани не сум задоволен. 
Киро Нацков- кажи за изминатите четири години колку улици се направија во 

Виничани. Ќе има промени не мора да значи дека оваа програма ќе се реализира 100%. 
Слободан Бошков- за изградба на локалниот пат за село Уланци вредноста е 

16.000.000,00 денари, средствата се уште не се обезбедени.  
Киро Нацков- не, тоа е стар проект но стои поради големината и многуте средства кои 

се потребни за реализација. 
Слободан Бошков- до сега имаме ли аплицирано. 
Киро Нацков- не, но за реализација на овој проект мора државата да учествува, ние 

сами како општина со сопствени средства не сме во можност да го реализираме, може да 
учествуваме само процентуално како што е случајот со изградбата на локалниот пат до 
Манастирот. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Програмата за изградба, реконструкција, одржување 
и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и 
улици во Општина Градско за 2022 година. 
 

3.Програма за работа на Советот на општина Градско за 2022 година. 

Претседателот 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 Програмата за работа на Советот на општина Градско за 2022 
година. 

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

4.Буџет на општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација. 

Законска обврска е до 31 декември да се донесе Буџетот за наредната година. Тоа е план 
на една општина помеѓу приходите и расходите. Градоначалникот го предлага, го 
доставува на разгледување и донесување до совет. Вкупниот буџет за 2022 година 
изнесува 71.229.785,00 денари. Буџетот се изготвува врз основа на циркуларно писмо кое 
го добиваме во ноември месец од страна на Министерството за финансии. Износот е во 
лимитот кој што ни го дозволува Министерството за финансии. ЈП за државни патишта 
секоја година ни пуштаат ист износ на средства, а врз основа на тоа правиме извештај 
каде ги имаме потрошено тие средства. 

Јованче Стојанов- износот од 1.000.000,00 денари за мостот на река Вардар кај село 
Уланци требаше до крајот на годината да се искористат ако не ќе ни ги повлечат. 

 



Василка Јанева- средствата стојат поради тоа што ни го продолжија рокот до 
30.06.2022 година. 

Киро Нацков- минатата седница Маја Андовска праша за тие 1.000.000,00 денари, 
тогаш кажав дека ќе побараме да се продолжи  рокот, сега ни одговорија позитивно. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  го стави на усвојување Буџетот на општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Буџетот на општина Градско за 2022 година. 
 

5.Одлука за извршување на Буџетот на општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Василка Јанева- и оваа одлука треба да биде усвоена од совет, тоа е образложение 

на буџетот. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за извршување на Буџетот на општина Градско за 2022 
година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за извршување на Буџетот на општина Градско за 2022 година. 
 

6.Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните 

службеници за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Василка Јанева- составен дел е од буџетот, вредноста на бодот е 81,60 денари. 

Дадено е од Скопје колку треба да изнесува бодот и подолг период нема промени.  
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на 
државните службеници за 2021 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 
2021 година. 
 

7.Буџетски календар на општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Василка Јанева- исто така и овој буџетски календар е составен дел од буџетот, 

односно по месеци е прикажано која активност се спроведува во текот на годината. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

го стави на усвојување Буџетскиот календар на општина Градско за 2022 година. 
Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 

Буџетскиот календар на општина Градско за 2022 година. 
 

8.Одлука  за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на 

недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата 

на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Александар Ѓорѓиевски од општинската 

администрација. Во поглед на оваа одлука подрачјето на општина Градско предвидено е 
да биде поделено на пет зони и тоа во зависност од местоположбата и во зависнос од 
степенот на уреденост. Оваа одлука се носи секоја година и може да се промени во 
зависност од цените на купопродажниот договор.  

Маја Андовска- дали оваа одлука е иста, од лани или има промени? 
Александар Ѓорѓиевски- има промена, централното подрачје е разделено и е 15 евра, 

порано со минатата одлука сите улици беа 15 евра што не беше реално. Централното 
подрачје е поатрактивни и самите купопродажни договори го покажуваат тоа. 

Бидејќи никој  друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 
расправата,  ја стави на усвојување Одлуката  за формирање на зони за утврдување на 
пазарната вредност на недвижниот имот и за утврдување вредност на градежно земјиште 
на територијата на Општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката  за формирање на зони за утврдување на пазарната вредност на недвижниот 
имот и за утврдување вредност на градежно земјиште на територијата на Општина 
Градско. 



 

9.Одлука за  определување на критериумите за утврдување на пазарната 

вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Александар Ѓорѓиевски- во однос на оваа одлука нема промени, постојат три групи на 

тарифници, се зависи од земјоделската култура, класата и од тоа дали има систем за 
водоснабдување или нема. 

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

ја стави на усвојување Одлуката за  определување на критериумите за утврдување на 

пазарната вредност на земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за  определување на критериумите за утврдување на пазарната вредност на 
земјоделско земјиште на територијата на Општина Градско. 
 

10.Одлука за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка 

помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, Општина Росоман и 

Општина Демир Капија. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Слободан Бошков- да  ни се објасни која ќе биде услугата, со што ќе се  подобри 

услугата  на граѓаните. 
Киро Нацков- дел од активностите е да има соработка помеѓу општините посебно 

околните, конкретно со општина Велес имав разговори за ревизија, градежаен инспектор 
и сл. Каде ние немаме вработени или стручни лица. Разговарав и со градоначалникот од 
Росоман за размена на луѓе. Тука е споменат проектот на УНДП, се работи за проект кој 
го води професорот Ќосевски од Земјоделскиот факултет, сака да направи студија во 
делот на органскиот отпад. Не одбра нас и Лозово поради тоа што во моментот сме во 
фаза на изградба на биоцентрали што ја прави Вардар, а планира и Агриа. Одбрана е и 
Росоман како општина бидејќи има голем обем на органски отпад. Оваа одлука е за 
севкупен начин за соработка, да не донесуваме посебни одлуки за соработка. Имавме 
потреба од скип нивното комунално има ние немаме, Вардар беше надојден кај Уланци и 
требаше да се скине полуостровот за да го преместиме текот на Вардар, но не успеавме 
да се договориме бидејќи и нив им беше потребно во моментот па ангажиравме приватно 
лице. Целта е меѓусебно да си помагаме, а си помагаме за што упатувам благодарност до 
сите кои беа спомнати 

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

ја стави на усвојување Одлуката за утврдување Предлог за воспоставување 

меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, 

Општина Росоман и Општина Демир Капија. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за утврдување Предлог за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу 
Општина Велес, Општина Градско, Општина Лозово, Општина Росоман и Општина Демир 
Капија.  
 

11.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Емин Демири од Градско за доделување на еднократна парична помош 
за набавка на лекови.  

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на лицето Емин Демири да му се 

доделат финансиски средства во рамки на можностите. 

 

12.Разно.   

Слободан Бошков- во однос на барањата за парична помош, не знам колку време ќе 
биде потребно да се изготви тој правилник но дали е можно бидејќе гледам дека другите 
општини веќе го имаат да се изготви правилник по кои критериуми ќе се доделуваат 
парични средства. 

Киро Нацков- мене ми е во предност да има правилник и го поздравувам мислењето. 
Барањата за еднократна помош почна да се злоупотребува на дневна основа. Ќе се 
извинам ни Ви доставив список на кои лица имаме дадено средства, за наредна седница 
ќе биде изготвен список од страна на службите. Има и реални барања но има и барања 
кои што не се реални. Има некое правило од предходно на едно лице да му се даде 



помош еднаш во годината, но бараат прво сопругот па сопругата итн. Има лица на кои 
навистина им е потребна помош еве како на пр. Емина Хоџиќ од Водоврати имаше 
барање за 25.000,00 денари, но поради тоа што немавме толку средства и пуштивме 
само 20.000,00 денари за што и се јавив и се извинив да знаете и Вие. Доаѓаме до 
ситуација на тие лица што навистина им е потребна помош да неможиме да им 
исплатиме. 

Слободан Бошков- од наредна седница да имаме увид каде се даваат парите. 
Тоше Петревски- во врска со превозот на вработените во училиштето кој доаѓаат од 

Велес, има доста реакции од граѓаните зошто да им се обезбедува превоз кога има доста 
лица кои од Градско работат во Велес а сами си плаќаат, немаат организиран превоз. 
Никаде не се плаќа превозот. 

Мирјана Ѓорѓиева- се согласувам со Тоше. 
Слободан Бошков- и јас и Мирјана патуваме до Велес и даваме пари од сопствен 

буџет, а тие што патуваат од Велес до Градско им се плаќа не е коректно. Ако веќе имаме 
од Велес до Градско треба да има и обратно, но не верувам тоа Велешани да го 
издејствуват.  

Мирјана Ѓорѓиева- потполно се согласувам. 
Киро Нацков- добро е што го поставивте ова прашање затоа што секојдевно има 

реакции од лица кои се засегнати и сметам дека тука местото за да се донесе одлука што 
понатаму. Луѓето за Вас гласаа и Вие како советници треба да одлучите, а јас ќе ја 
почитувам Вашата одлука. И во минатото десетина години наназад имало реакции но 
секогаш тие што биле во опозиција биле против превозот, а тие што биле локална власт 
биле за превозот без разлика за која партија станува збор. Како што кажав овде е местото 
да се каже, сакате секој поединечно изјаснете се, сакате со гласање јас ќе Ве почитувам.  

Мирјана Ѓорѓиева- јас сум за укинување на превозот. 
Слободан Бошков- и јас сум за и како што кажа Тоше ние сме гласот на народот. 
Боне Спасовски- треба еднаш да се пресече. 
Мирјана Ѓорѓиева- најдобро е да се стави на гласање. Го ставам предлогот на 

гласање. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија да се укине превозот на вработените 

во ООУ „Даме Груев“ Градско. 
 
Боне Спасовски- до каде е постапката за линискиот превоз. 
Киро Нацков- постапката е завршена, конкурираа две фирми доби Пан промет. Оваа 

постапка беше започната предходно, продолживме таму каде што беше застаната. Јас 
лично со преставници од фирмата се немам слуштано, но после 21 јануари реално е да 
започне со линиите. 

Боне Спасовски- до каде е постапката за измрзнувањето, дали се документите готови 
и дали се пратени до институциите, да не испадне како предходно за некој ден да се 
испушти рокот. 

Киро Нацков- треба да се провери, минатата недела добивме допис од Влада дека се 
обезбедени средства за измрзнувањето но тоа е за 2018 година  20% од сумата. За сега 
не сум запознат. 

Мери Седмакова Димовска- минатиот состав на последната седница го усвои 
елаборатот и истиот е доставен до Скопје.  

Сеат Сулковиќ-  во врска со детското игралиште на крајот од Капетанови куќи 
граѓаните бараат  ако може да се постават две сијалици и кај Аце бајтане на самата 
кривина стои приколица, нема никаква прегленост, тесен е патот,  има приватен имот  
има место каде да ја стави. Да се побара дислоцирање на приколицата. 

Боне Спасовски- дали минатиот Совет има донесено Одлука за рушење на 
сепарацијата во Виничани. 

Киро Нацков- не знам може да се провери. 
Јованче Стојанов- тој што рекол не ка каже дали има или не нека покаже записник. 
Боне Спасовски- во врска со машината поминала убаво е направено, ако има шанси 

левата страна кон гробиштата да се урне кон реката и од десната страна од мостот да се 
исчисти, левата страна добро е направена. Имам предлог да се најде место и да се 
огради каде што ќе се фрла домашниот отпад, за тоа не се потребни многу средства, а не 
да се фрла на кој каде ќе му текне. Вработените  во комуналното да го регилираат тоа ако 
се виде некој да фрла смет на друго место да се реагира. 

Слободан Бошков- во врска со градинката веќе е објавено  дека ќе биде бесплатна, 
тоа е во ред и е за добро за граѓаните, меѓутоа сакам да прашам за примањето на 



дечињата, колкав е капацитетот на градинката  и на која основа  и по кој  критериум ќе се 
врши примањето поради тоа што сите ќе сакаат, сите се еднакви. 

Киро Нацков- прво да се види далиќе има 40 деца, а потоа ќе се гледа по социјален 
аспект. Сега има 33 дечиња. 

Слободан Бошков- тоа е поради короната, знам дека некои дечиња се испишани од 
тие причини. Но што ако има поголема заинтересираност. 

Киро Нацков- мојот став е предност да имаат децата од ранливите категории и 
социјалните случаеви, а во иднина размислуваме и за проширување на градинката.  
Имаме аплицирано во Полска амбасада за средства за местење на парно во градинката, 
сега се греат на панели и ситуацијата не е добра. Исто така разговарав со Александар 
Јорданов од страна на директорот на Дрекслмаер имаме усна согласност за да добиеме 
агрегат, а после празниците да дојдат на лице место. Инвестоцијата е 5000 евра, 
благодарност до Александар. Знаете дека често пати снемува струја и тогаш им се 
јавиваат да си ги земат децата, има случаи каде  и двајцата родители се на работа и 
прашање е кој ќе го земе детето и нормално е да имаме поплаки поради тоа. Имаше 
поплаки од жителите зошто не ги известуваме кога ќе нема струја, но ЕВН и нас не не 
известува. Кога имаме известување објавуваме на страната на општината. Сметам дека 
Ве информирам за се, ако нешто не сум Ви кажал тоа е дека сум заборавил, а не дека не 
сум сакал. 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори четврттата седница во 13:30 часот и на присутните им ги 
честита престојните новогодишни и божиќни празници со желба за добро здравје и 
успешна соработка во новата 2022 година. 
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