
 
ЗАПИСНИК 

од одржаната петта  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 04.02.2022 година, со почеток во 13.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог-Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина 

Градско за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година- четврти квартал. 

3. Предлог- Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во 

Општина Градско за 2021 година. 

4. Предлог-Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка. 

5. Предлог-Правилник за начинот на остварување на правото на користење на 

средствата, начинот и висината на одредување на еднократна парична помош и 

помош во натура и потребната документација за остварување на ова право.  

6. Предлог-Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка 

7. Предлог- Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 

2022 година 

8. Разгледувања на барања и поднесоци. 

9. 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 5-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 4-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 4-

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

Записникот од  4-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
2.Квартален финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Градско 

за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година- четврти квартал. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Елена Смилкова од општинската администрација, 

истакна дека овие суми всушност преставуваат и завршната сметка бидејќи го опфаќа 

целиот период на фискалната 2021 година, преставено е со приходи и расходи, 

планирани и реализирани средства по однос на сметки. Како советници со донесување на 

буџетот го донесувате и планот на општината  во кои  рамки ќе може да се извршува 

буџетот. 



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

го стави на усвојување Кварталниот финансиски извештај за извршување на Буџетот на 

општина Градско за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година- четврти квартал. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Кварталниот финансиски извештај за извршување на Буџетот на општина Градско за 
период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година- четврти квартал.  

 

3.Годишен извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 

одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2021 

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,  

го стави на усвојување Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, 

реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина 

Градско за 2021 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Годишниот извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, 
одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2021 
година. 

 

4.Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Киро Нацков- конкретно се работи за соработка со општина Велес за градежен 

инспектор. Имало меѓуопштинска соработка за просветен инспектор, градежен инспектор 
и ревизија, соработката, односно договорот  за градежниот инспектор е раскината не 
знам од кои причини, а за другото продолжува. Во овој момент потребен ни е градежен 
инспектор, најблиску ни е општина Градско за тоа бараме од нив. До овој момент луѓе 
бараат градежен инспектор да  излезе на лице место но ние немаме поради тоа бараме 
соработка со општина Велес. 

Маја Андовска- ќе доаѓа градежен инспектор од Велес, како ќе се плаќа. 
Киро Нацков- општина Велес има вработено градежен инспектор, ќе користиме 

услуга. Има за просветен инспектор и за ревизор, но за градежан инспектор договорот е 
раскинат. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за утврдување на предлогот за 

воспоставување на меѓуопштинска соработка. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 

 

5.Правилник за начинот на остварување на правото на користење на средствата, 

начинот и висината на одредување на еднократна парична помош и помош во натура 

и потребната документација за остварување на ова право.  

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Маја Андовска- во врска со доставата на изводи на родени, дали ќе може да се 

доставуваат фотокопии да не се оригинали, да не се изложуваат на трошок. 
Киро Нацков- да ќе може копија. 
Јованче Стојанов- ако има барања за денеска како ќе се разгледуваат. 
Мирјана Ѓорѓиева- по овој правилник од наредна седница. 
Слободан Бошков- треба да биде објавен во Службен гласник. 

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

расправата,  го стави на усвојување Правилникот за начинот на остварување на правото 

на користење на средствата, начинот и висината на одредување на еднократна парична 

помош и помош во натура и потребната документација за остварување на ова право. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско го усвои 
Правилникот за начинот на остварување на правото на користење на средствата, начинот 
и висината на одредување на еднократна парична помош и помош во натура и 
потребната документација за остварување на ова право. 



 
 

6.Одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска 

соработка. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на 

меѓуопштинска соработка. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. 

 

7.Одлука за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Киро Нацков- по повод празникот Богојавление Водици општина Градско на лицето 

што го фати крстот му подари златно ланче и златен крст. Сега со одлука на совет треба 
да му го отстапиме. 

Боне Спасовски- за наредна година да биде до 15 јануари, а не после празникот. 
Киро Нацков- оваа одлука е за отуѓување, општината купува подарок и после го 

отуѓува, вообичаено се прави после празникот. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление 

Водици 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за давање подарок по повод празникот Богојавление Водици 2022 година. 
 
 

8.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од ФК Тим Локомотива 2018 Градско за доделување на финансиски 
средства. 

Слободан Бошков- за колку средства станува збор. 
Мирјана Ѓорѓиева- нема наведено износ. 
Боне Спасовски- да ни објасните повеќе. 
Цане Будимов- бараме средства за тековни трошоци, зависи од средствата на 

општината. Треба да се плати за брза помош, имаме ид руги трошоци, ако не се плати ќе 
бидиме дадени на извршител. 

Боне Спасовски- до каде е Локомотива, децата што играат се од страна или од 
Градско, ако се од страна со тоа темпо не може да издржи. Да бидат млади деца од 
Градско. 

Киро Нацков- во овој квартал може да им се пуштат најмногу 100.000,00 денари. 
Маја Андовска- нели донесовме програма, гласавме за доделување на средства. 
Сеат Сулковиќ- само со 100.000,00 денари тешко ќе може да продолжат да 

функционираат. 
Маја Андовска- значи од вкупно 400.000,00 денари сега 100.000,00 денари, а после ќе  

се пуштат останатите средства. 
Боне Спасовски- клубот ќе згасне ако не се деца од Градско, но да се потрудиме да 

заврши сезоната, ако се деца од Градско ќе се намали трошокот. 
Киро Нацков- втора лига е преголем залак за општина Градско, имаат долгови за 

ковид тестови, кон ФФМ за жолти и црвени картони. 
Слободан Бошков- еднаш веќе сме изгласале. 
Киро Нацков- до мај завршува сезоната, да се потрудиме да не згасне клубот. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на ФК Локомотива 2018 Градско да му 

се доделат финансиски средства. 

 

б) Барање од КУД „Стоби“ Градско за доделување на финансиски средства. 

Слободан Бошков- исто и за КУД Стоби имаме изгласано, има предвидено средства. 

Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на КУД Стоби Градско да му се 

доделат финансиски средства. 

 

 



 

 

в) Барање од планинарско друштво СПЕД Клепа од Росоман за доделување на 

финансиски срества за организирање планинарски поход на 13.02.2022 година. 

Јованче Стојанов- ние во Градско имаме планинарско друштво, подобро да им дадиме 

средства на Градско отколку на Росоман, нека си бараат средства од Росоман. 

Даниел Мирчов- дали има дава Росоман средства. 

Слободан Бошков- тоа си е нивно дали дава средства Росоман или не не е наша 

работа. 

Боне Спасовски- до сега како било. 

Маја Андовска- ние одлучивме да учествуваме заедно, сами да си организираме 

напролет по друга рута, оваа руте сега е потешка за одење. На овој настан одлучивме да 

учествуваме само како планинарско друштво, а не и во организацијата. За финансиските 

средства мое е дека нема да разговарам.  

Јованче Стојанов- вие кога ќе организирате треба да барате од Росоман. 

Киро Нацков- беше човекот кај мене со барањето од 30.000,00 денари, кога го прашав 

за што би му боле потребни тие пари рече за набавка на намирници. Предходно му 

одобрувале 20.000,00 денари. Поради тоа што сумата е поголема му реков да достави 

барање до совет. 

Маја Андовска- не знам предходно колку средства му одобрувале, утре и ние да 

организираме некој настан и нас ќе ни бидат потребни средства. 

Слободан Бошков- ние си имаме планинарско друштво. 

Мирјана Ѓорѓиева- не сте заедно, ако организирате заедно во ред е и ние да 

помогниме, но не со волкава сума. 

Советниците едногласно со 9 гласа ПРОТИВ  не го прифатија барањето на 

планинарско друштво СПЕД Клепа од Росоман. 

 

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

потребни за посетување на часови по свирење во музичкото училиште во Кавадарци. 

Киро Нацков- талентирано дете , барањето е во делот на превозот. 

Цане Будимов- дали секој ден оди на часови. 

Киро Нацков- два пати во неделата. 

Боне Спасовски- штом се работи за талент да му се помогне на детето. 

Киро Нацков- и предходно добивал средства или гориво. 

Маја Андовска- дали барањето е за еден месец или за цела година. 

Киро Нацков- сега нека биде до јуни. 

Боне Спасовски- сметам дека е доволно по 3.000,00 денари месечно, вкупно 15.000,00 

денари.  

Мирјана Ѓорѓиева- дали се согласувате паричната помош да биде 15.000,00 денари. 

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

доделат финансиски средства во висина од 15.000,00 денари. 

 

д) Барање од група на граѓани на Градско за отстранување на сообраќајните знаци на 

улица Александар Македонски, на кракот пред бензинската станица Макпетрол и на 

спојот со улица Гоце Делчев. 

Слободан Бошков- рековме дека ќе се консултираме со сообраќаен инспектор. 

Киро Нацков- да, денеска беше лице кое работи на сообраќајни проекти, 

разговаравме, ќе се провери дали има елаборат за тоа, ако има има процедура, ако се 

самоиницијативно наместени така и ќе се отстранат. 

Слободан Бошков- за тоа треба да се види дали е исправно или не, можеби имаме 

желба лично и мене ми пречи 

Маја Андовска- дали за поставување на знаците има донесено некоја одлука на совет, 

ако не зошто ние како совет да ги отстрануваме, не е логички.  

 



 

Киро Нацков- поентата е да биде јавно за тоа е на совет да бидите запознати како 

советници, а не дека на градоначалникот му текнало да ги отстранува знаците, бидејќи 

ако не биде јавно кажано ќе биде дека на некој така му текнало.  

Јованче Стојанов- да не биде на начин како што се поставени.  

Слободан Бошков- ако може да се остави за наредна седница, да има образложение. 

Мирјана Ѓорѓиева- може. 

 

9.Разно.  

Киро Нацков- во една ситуација Боне Спасовски разви расправа во врска со барањето 

за исплата на штетите настанати од мраз во 2021 година па сакам да Ве информирам 

дека денеска стаса допис до општината од страна на Комисијата за проценка и 

утврдување на штетата од елементарни непогоди за докомплетирање на 

документацијата која е доставена некомлетна односно има повеќе недостатоци. Ќе Ви ги 

прочитам,  подоцна ќе го погледните и дописот, а истиот и јавно ќе го објавам. 

Мирјана Ѓоргиева- кој го изработувал. 

Маја Андовска- минатиот совет. 

Боне Спасовски- имав информација дека нешто не е во ред, дека нашите документи 

не се исправни, поради тоа и го поставив прашањето на минатата седница. Валандово 

веќе се исплаќа за 2021 година. 

Киро Нацков- има прилично точки кои треба да се дополнат. 

Јованче Стојанов- овие 15 дена треба да се работи само тоа, плус фалат 

информации. 

Боне Спасовски- ако има соработка со општина Росоман да се види и они изготвуваа 

елаборат комисијата го изготви елаборатот за пет дена. Да гледаме повторно да не го 

испуштиме рокот. Еднаш се испушти рокот, општина Градско и таа година не зема пари 

да гледаме на не се повтори истата грешка. 

Киро Нацков- имаме соработка, ќе се види имаме рок од 15 дена да се дополни 

барањето, од понеделник мора да се почне да се работи на докомплетирање на 

елаборатот. 

Маја Андовска- има ли податоци колку посто е оштетувањето. 

Мери Седмакова Димовска- да, има записници изготвени од страна на комисијата. 

Боне Спасовски- предходната комисија нека си ги среди работите,  сега до година ако 

земиме пари. 

Сеат Сулковиќ- ако може да се тргне и знакот пред Босанско маало, постојано има 

полиција кај бензинската пумпа, луѓето ќе поминуваат од таму, во интерес на граѓаните. 

Јованче Стојанов- јас сметам дека нема шанси да се тргне тој знак, се знае каде биле 

сообраќајките, од тој аспект. 

Сеат Сулковиќ- станува збор за 20м, а не за 200м. 

Боне Спасовски- во врска со откупниот пазар сега е паркинг за камиони, нека плаќаат 

барем некоја кирија, нека се одреди како ќе се плаќа дали месечно или на дневна основа, 

тие пари ќе се дадат на социјални случаи, во месецот можеби ќе се собрерат 5-6.000,00 

денари ќе им ги дадиме на некој за лекови. Мене не ми сметаат но кога веќе се паркираат 

таму или нека плаќаат за паркинг или нека се тргнат. Ако советот одлучи колку да се 

плаќа.  

Јованче Стојанов- тоа не е од сега, а има и доста од граѓаните што се бунат. 

Маја Андовска- се жалат и граѓаните кои жевеат во близина, по цел ден има бучава, 

ако може нека се преименува во тениско игралиште. 

Киро Нацков- како идеја е добра да се види дали може да обавува таква дејност за 

наплата на паркинг, ако може да се искористи за таа намена ЈКП Клепа да ја врши таа 

дејност да стопанисува со тој простор и да се одреди сумата дали ќе биде на дневна 

основа или од час. Да се провери до наредниот совет ќе ве известам. 

Боне Спасовски- ако неможе да се наплаќа како за паркинг да се затвори. 

Во Виничани патот што ќе се тампонира колку ќе биде широк. 



Киро Нацков- според постоечките документи кои што се направени 3м. 

Боне Спасовски- нели е малку, да биде барем 5м да може два трактори да се 

разминуваат, тој пат се користеше и порано поминуваа шлепери. Тие што имаат лозје 

шлепер нема да може да помине за да го товари грозјето. 

Даниел Мирчов- ти ќе казниш ли некој кога ќе тече водата по патот, односно ќе го 

пријавиш ли. Ти си водар кога ќе тече водата пријави каде треба. 

Боне Спасовски- јас не можам никој да казнам, но сум ги пријавувал, ние го немаме 

уништено патот се знае кој го уништува. Од 2006 работам како водар и секогаш  сум 

работел по закон, во врска со водата треба да реагира Тиквешко поле. Мој предлог е 

шанецот да биде барем 70см. 

Киро Нацков- имав состанок, ги повикав лица, беше ангажиран геометар Борче Гео 

биро да видиме каде всушност треба да поминува патот, увидоа дека сите се навлезени 

во патот некој повеќе некој помалку. Според тендерската документација патот треба да 

биде широк 3м, се согласија за нивно добро патот да оди пошироко и тие што имаат 

навлезено ќе го отстапат, само еден беше против кој 30% е навлезен во патот, на таа 

средба се договоривме да се остави плус од двете страни и севкупно патот ќе биде 

широк 4м, главно од сите што беа присутни имавме поддршка патот да биде поширок од 

3м.  

Боне Спасовски- бев на лице место се чисти патот се вади земјата, се гледа стариот 

тампон е 5м.  

Маја Андовска- во врска со црквата, дали општината има ингеренции, дали има и дали 

функционира тој Црковен одбор. Сакаме вратата да се направи исто како кршталната. 

Киро Нацков- дојде Томе Игнатов побара помош, му реков да достави се што му е 

потребно од страна на материјал, достави список од наша страна му е обезбедено, а 

внатре во работата на црквата и црковниот одбор немаме ингеренции.  

Маја Андовска- тоа е друго Томе што го гради, ова е само за портата. Дикче бараше 

1000 евра, Дарко 600 евра, а и Томче ќе помага.  

Киро Нацков- ние може само да помогниме, а кој се и дали има црквен одбор не знам. 

Боне Спасовски- попот треба да си формира Црковен одбор. Уште едно прашање од 

група на граѓани прашуваат дали службените коли патуваат со патен налог. 

Киро Нацков- да за разлика од предходниот градоначалник на кој службената кола му 

стоеше четири години во дворот, одеше на одмор со неа и сл., овој пат не е така и 

можите да видите дали се злоупотребува. 

Боне Спасовски- предходно како било незнам ми рекоа да прашам и јас за тоа Ве 

прашувам. 

Киро Нацков- беше гледана во центарот на Градско, во неколку наврати беше сликана 

во Охрид, класична злоупотреба. Стојам цврсто на ставот дека во овие три месеци во 

ниту еден момент не е злоупотребена, ни мерцедесот ни другите коли. 

 

 

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

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