
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната шеста  седница на Советот на Општина Градско 
на ден 28.02.2022 година, со почеток во 13.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 

Градско за 2022 година. 

3. Предлог-Завршна сметка на општина Градско за 2021 година. 

4. Предлог- Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението 

од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

5. Предлог- Годишен план за енергетската ефикасност во 2022  година  на општина 

Градско 

6. Предлог- Одлука за формирање на Локален совет за превенција во општина 

Градско.  

7. Предлог- Одлука за усвојување на Стратегија за родова еднаквост на Општина 

Градско за период 2022- 2026 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 и предложи истиот да биде дополнет со 
две точки и тоа: Одлука за сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување 
на водоснабдувањето со питка вода за нас.Градско со два цевководи, општина Градско“ и 
Одлука за сопствено учество за реализација на проектот „Изработка на техничка 
документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, општина Градско“. 

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 6-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 5-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 5-

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

Записникот од  5-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
2.Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Градско за 

2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 2 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Василка Јанева од општинската администрација. 

Пред нова година беше усвоен буџетот за 2022 година и стиот ни беше одобрен од 

страна на Министерството за финансии, но добивме известување од нивна страна дека 

треба да се направат две измени во одлуката. Едната измена е во член 9 став 1 алинеја 3 



каде се бришат зборовите „на вработените во ТППЕ како и“ и другата измена е во член 14 

став 2  во однос на регресот за годишен одмор каде предходно беше 16% од последните 

три месеци а сега е најмалку 9.000 денари нето под услов лицето да работи најмалку 

шест месеци во календарската година кај работодавачот. 

Јованче Стојанов- да ни се објасни член 2. 

Василка Јанева- има воведено сигурно нов закон и се брише зборот на вработените 

во ТППЕ, во Градско немаме но одлуката е за сите општини. 

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

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 
Градско ја усвои Одлуката за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина 
Градско за 2022 година. 
 

3.Завршна сметка на општина Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
И по оваа точка образложение даде Василка Јанева која истакна дека Завршната 

сметка до Скопје треба да ја доставиме до 15 март. Преставено е по колони, по програми 

образложено е со 6 конта со аналитика. Во однос на основниот буџет имаме остварување 

од 86,4%, кај дотациите 99,3%, кај донациите 38,38 и кај самофинансирачките 13,81%. 

Образложено е по ставки, програми, ги има и приходите и расходите, внесени се и 

измените што ги направивме со ребалансот. 

Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ја стави на усвојување Завршната сметка на општина Градско за 2021 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Завршната сметка на општина Градско за 2021 година. 
 

4.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од 

заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Бидејќи никој не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести на подрачјето на општина Градско за 2022 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 
болести на подрачјето на општина Градско за 2022 година. 
 

5.Годишен план за енергетската ефикасност во 2022  година  на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Пецо Кузманов од општинската администрација, кој 

на почетокот даде вовед во однос на енергетската ефикасност. Македонија е поделена на 

осум плански региони, општина Градско спаѓа во Вардарски плански регион заедно со 

општините Чашка, Велес, Свети Николе, Лозово, Росоман, Неготино, Кавадарци и Демир 

Капија. Седиштето на Вардарскиот регион е во Велес. Во склоп на Вардарскиот регион 

работи и одделение за енергетска ефикасност со седиште во Неготино. По предлог на 

градоначалникот, а по предходно мислење од Агенцијата за енергетика се изготвува 

програма за период од 3 години која ја иработува токму тоа одделение, пратена е и 

чекаме одговор. Врз основа на таа програма се се донесува годишен план по предлог на 

градоначалникот. Во овој план се опфатени активности кои се планираат во 2022 година, 

но не значи дека ќе се реализираат само овие активности, доколку се најдат 

дополнителни средства може да се реализираат и дриги активности. За програмата 

чекаме мислење од Агенцијата за енергетика а потоа се усвојува од страна на советот. 

Од 2009 година задолжително секоја година се планираат и изработуваат проекти и 

активности од областа на енергетската ефикасност. 

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

го стави на усвојување Годишниот план за енергетската ефикасност во 2022  година  на 

општина Градско. 



 

Од присутните 9  советници, со 5  гласа ЗА  и 4 ВОЗДРЖАНИ Советот на Општина 

Градско го усвои Годишниот план за енергетската ефикасност во 2022  година  на 

општина Градско. 

 

6.Одлука за формирање на Локален совет за превенција во општина Градско.  

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 формирање на Локален совет за превенција во 

општина Градско.  

Од присутните 9  советници, со 8  гласа ЗА  и 1 ВОЗДРЖАН Советот на Општина 

Градско ја усвои Одлуката за формирање на Локален совет за превенција во општина 

Градско. 

 

7.Одлука за усвојување на Стратегија за родова еднаквост на Општина Градско за 

период 2022- 2026 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Мирјана Трајкова, претседател на организацијата  

на жени на општина Велес. Како организација работиме на полето на родовата еднаквост 
и ги покриваме соседните општини Градско и Чашка. Анализите покажаа дека Комисијата 
за еднакви можности при Советот на општина Градско нема изготвено стратегија за 
работа, а тоа е стратешки документ кој секоја општина треба да го има. Им се 
заблагодарувам на градоначалникот на општината за успешната соработка и на сите 
институции кои ги дадоа потребните податоци кои се вметнати во стратегијата. 
Стратегијата е за период од 4 години и членовите на комисијата за еднакви можности ќе 
имаат можност да ги остварат своите планирани цели во програмата. Како организација 
работиме преку националната мрежа против насилство за отварање на психолошко 
советувалиште кое ќе ги опфати и овие две општини Градско и Чашка, се надеваме дека 
на почеток на месец мај ќе запоне со работа. Имавме една работилница и се надеваме 
дека нашата соработка ќе продолжи и во иднина. 

Јованче Стојанов- советот треба да ја усвои оваа стратегија? 
Мирјана Трајкова- ова е документ кој секоја општина треба да го има за своето 

работење, комисијата треба да ја има оваа Стратегија, врз основа на која изготвува 
програма за работа. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Стратегијата за родова еднаквост на Општина 

Градско за период 2022- 2026 година. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Стратегијата за родова еднаквост на Општина Градско за период 2022- 2026 година. 

 

8.Одлука за сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување на 
водоснабдувањето со питка вода за нас.Градско со два цевководи, општина Градско“. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Киро Нацков- како објаснување зошто ја нема како точка на дневен ред, поради тоа 

што ова стигна од страна на Министерството за транспорт и врски во петокот а 
материјалот веќе Ви беше даден. Тие бараат од наша страна како еден вид гаранција за 
дополнителната пресметка направена за самиот проект за подобрување на 
водоснабдувањето во Градско кој што е проектиран на 210 000 евра. Во меѓувреме ги 
добовме дозволите од Македонски железници и Министерство за животна средина, 
направено е ново пресметување во однос на цените бидејќи знаете дека цените 
постојано растат вклучувајќи ги и цевките и таа е поголема за 18.000 евра. Од МТВ 
бараат да им одговориме дали прифаќаме или не, односно дали може да си дозволиме 
дополнително плаќање, може и да не биде 18 000 евра бидејќи кога ќе биде ставен на 
тендерирање нормално е цената да падне со самото наддавање и може наше учество и 
да не треба. Треба итно да одговориме дали ја прифаќаме максималната сума за дали да 
биде ставен на тендерирање. 

Боне Спасовски- од каде се двата цевководи. 
Киро Нацков- од Уланци. 
Боне Спасовски- дали може да се најде друга вода од Чичево. 



Киро Нацков- може да се најде но во контретниов случај се работи за готов проект, 
средства кои општината ги има добиено 2010/2011 година. Од кои причини не се 
искористиле, дел се искористени за канализационен систем во населба Стопанство, 
останати се овие 210 000 евра. 

Сеат Сулковиќ- во однос на покачувањето на цените и во секојдневното работење 
можам да кажам дека цените постојано растат и уште ќе растат и тие 18 000 евра ќе се 
зголемат.  

Киро Нацков- како што не информираа од МТВ новата пресметка е направена со цени 
од минатата недела. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за реализација на 

проектот „Подобрување на водоснабдувањето со питка вода за нас.Градско со два 

цевководи, општина Градско“. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за сопствено учество за реализација на проектот „Подобрување на 

водоснабдувањето со питка вода за нас.Градско со два цевководи, општина Градско“. 

 
9.Одлука за сопствено учество за реализација на проектот „Изработка на 

техничка документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, 
општина Градско“. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Киро Нацков- се работи за пресметка од Министерство за животна средина, има јавен 

повик ние ќе аплцираме за изработка на техничка документација за нова канализациона 
мрежа во с.Виничани. Во моментов имаме два готови проекти  за Подлес и за Чичево, но 
ја надминуваат сумата. 

Боне Спасовски- дали главниот проект ќе биде од првата куќа до пругата. 
Киро Нацков- да, но сега се работи за изработка проект, прва фаза е да имаме проект 

па после ќе аплицираме на  јавен повик. 
Јованче Стојанов- сите средства се за проект. 
Киро Нацков- да. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за сопствено учество за реализација на 

проектот „Изработка на техничка документација за доградба на канализационен систем 

во с.Виничани, општина Градско“. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА  Советот на Општина Градско ја усвои 

Одлуката за сопствено учество за реализација на проектот „Изработка на техничка 

документација за доградба на канализационен систем во с.Виничани, општина Градско“. 

 
10.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од Велјан Андоновски од Велес за доделување на финансиски средства за 
операција на неговиот син. 

Киро Нацков- лично не го познавам, не знам за кого станува збор,  дојде човекот кажа 
дека се потребни за операција на неговиот син, одат по сите општини, а се работи за 
жител на Велес. 

Маја Андовска- има и на социјалните мрежи, се собираат средства. Ако може 
општината да одвои средства. 

Тоше Петревски- колку е во можност да одвои општината, се работи за дете.  
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на лицето Велјан Андоновски да му 

се додели еднократна парична помош. 
 
б) Барање од Лејља Реџепова од Градско за доделување на еднократна парична 

помош за покривање на трошок за погреб на лицето Фадил Реџепов. 
Киро Нацков- луѓето дојдоа после смртта на човекот побараа поголема сума, но не 

можам без одлука на совет, а во меѓувреме почина и неговата жена. 
Боне Спасовски- мој предлог е по 15.000 денари за двајцата.  
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА одлучија на лицето Лејља Реџепова да и се 

додели еднократна парична помош. 
Киро Нацков- на наредна седница ќе Ве известам колку средства сме биле во можност 

да исплатиме за двете барања. 
 



 

11.Разно. 

Киро Нацков- сакам да отворам еден вид на расправа во однос на спортската сала и 

Домот на културата кое е Вашето мислење. Кога бев директор на училиштето за децата 

до 9 одделение и за лицата кои ги тренираат децата салата беше бесплатна а за возврат 

на тоа барав да се намали цената за партиципација. За понатаму мој предлог е 

спортската сала на жителите на општина Градско кои сакаат да спортуваат да ја користат 

без пари. Направена е за рекреација а не да правиме профит. Салата има посебна 

сметка и јас кога си отидов ја оставив со салдо од 600.000 денари кои се наменски и 

треба да се користат исклучиво само за салата, сега незнам каква е состојбата со 

сметката. Ова не е точка на дневен ред, сакам да поразговараме да си го кажите Вашето 

мислење. 

Маја Андовска- се согласувам мислам дека е подобро да се издава бесплатно за 

жителите на општина Градско, се наплаќа по 500 денари од час, до сега за што се 

користеле тие средства незнам, за одржување сигурно. 

Киро Нацков- тие средства се строго наменски и се користат исклучиво за потребите 

на салата. Разговарав со тренерите да бидат ослободени од плаќање само ако ја 

намалат цената за членарина. 

Јованче Стојанов- рековте дека има акумулирано средства на сметката, тие средства 

се од тоа што се плаќало за користење на салата за тој 1 час. 

Киро Нацков- да тие средства се од изнајмување на салата, нема друг профит. Тоа се 

многу пари така да се потрошат. 

Слободан Бошков- школото си има буџет. 

Јованче Стојанов- да биде само за жителите од Градско, да не биде за лица од 

страна. Да се направи некој правилник. 

Маја Андовска- да не се случи на една екипа да и се дозволи да ја користи салата, а 

на друга не.  

Тоше Перевски- предлог, една екипа да има два максимум до три термини во 

неделата, да не биде една екипа секој ден. Да има некој правилник. Сега се плаќа два 

пати третиот пат е бесплатно.  

Цане Будимов- со бесплатно издавање на салата ќе биде хаос, и сега се чека нема 

трермини, редот го праве уплатата, кажувам од искуство. 

Киро Нацков- тогаш прво да пробаме со спортските клубови, а врз основа на тоа што 

нема да плаќаат за салата да се намали партиципацијата за децата, да видиме тоа како 

ќе помине. Од финансиски аспект може да влијае на родителите, некои имаат две или три 

дециња, се намалува трошокот. 

Цане Будимов- за децата е во ред, а за останатите со уплатата ќе се одржи редот. 

Тоше Петревски- до каде е работата со отстранување на знаците за кои имаше 

барање од граѓаните. 

Киро Нацков- имавме собрано 120 потписи,  проверивме општината нема испратено 

барање до СВР Велес или елаборат/проект и СВР Велес нема дадено одобрение за 

поставување на знаците, поставени се на диво. 

Мирјана Ѓорѓиева- значи може слободно да се отстранат. 

Тоше Петревски- треба некој да сноси одговорност за луѓето што се казнети досега. 

Даниел Мирчов- треба да одговара некој за тоа што ги поставил. 

Маја Андовска- затоа и минатиот пат реков ако нема одлука од совет за поставување 

зошто ние да носиме одлука за отстранување. 

Боне Спасовски- до градоначалникот и советниците од ВМРО-ДПМНЕ, бев 

навредуван од членови на ВМРО-ДПМНЕ и јас и целата фамилија. Во четвртокот бев и 

физички нападнат, навредуван, удрен по глава. Тоа беше обид за убиство. Се што имам 

сум стекнал со пот и труд, на никој не сум направил лошо секогаш сум помагал и не сум 

ги делел луѓето. Ве молам како градоначалник да се разговара со тие луѓе. Од изборите 

наваму многу работи се сменија спрема мене. Што треба да правам да се иселам од 

селото.  



 

Киро Нацков- прво сум запрепастен од целата ситуација, но имам впечаток дека за 

целата ситуација ме обвинуваш мене. Се работи за лични работи можам да сносам 

одговорност за мене не за било кој, дали е член на некоја партија или не, дали е во пијана 

состојба или не не можам да влијаам врз некој или врз работата на полицијата. 

Боне Спасовски- не те окривувам тебе, но како градоначалник барам помош од Вас, 

ова ми се случува од кога станав кандидат за член на совет. 

Јованче Стојанов- имаш полиција пријави си. 

Маја Андовска- во тоа село се случи и верски конфликт. 

Тоше Петревски- не е политички, има полиција пријави си. 

Маја Андовска- жителите на Старо Градско бараат да се постави лежечки полицаец 

или знак со ограничување 30-40 во најскоро време бидејќи се вози многу брзо а има 

дечиња. 

Киро Нацков- истиот проблем го има на повеќе места во Градско, посебно на улица 

Илинденска, повикнав човек кој што е стручен за правење на сообраќајни елаборати, 

сообраќајните знаци и лежечките полицајци, смеат да се поставуваат само во близина на 

училишта или градинки, се друго ако направам ќе биде на моја одговорност. Од она што 

може да се направи а да биде законски е сигнализација или ленти за вибрирање како што 

има пред патарините, но сепак се работи за светсноста на граѓаните. Друга можност е 

кружен тек но не е изводливо според структурата на теренот.  

Маја Андовска- дали може индивидуално, ќе се собериме кој сака ќе напрамиме сами. 

Киро Нацков- со линти или со знак тоа е законски. 

Маја Андовска- барање до полициска станица нека стои поиција со радар и нека 

казнуваат. За улично осветлување ако може да се постави ново сијалично место кај Иван, 

Весна. 

Боне Спасовски- до каде е процедурата со паркингот на откупниот пазар, дали 

диреткорот на комуналното превзема нешто. 

Киро Нацков- со оглед дека сме општина која нема јавно претпријатие за паркинг, 

советот треба да даде дозвола на ЈКП Клепа да стопанисува со тој простор, тоа ќе биде 

направено на наредна седница. 

Тоше Петревски- во врска со улицата Обиколница кај Винаријата Стоби да се 

постават соодветни знаци (стоп, со првенство на минување). Голем проблем е може некој 

да настрада 

Киро Нацков- има жалби од населението, неколку пати реагирав, повикувавме 

полиција стоеше неколку пати, проблемот е со Штрабаг се натпреваруваат кој ќе направи 

повеќе тури. Кога стои таму полицијата е во ред кога не е таму пак се вози по старо.  

Тоше Петревски- во врска со користењето на спортската сала, да се набават баскети 

и фудбали, плаќаме по 500 денари а нема со што да играме треба да си носиме, нивниот 

одговор е ќе набавиме, но се уште нема. 

Сеат Сулковиќ- на улицата 8 Септември ништо не е решено со приколиците и колите 

кои што се оставени на улица прво мене ми смета и на сите други, секој си има двор нека 

си ги тргне, има коли што не се поместени два месеци. Има лице во општината нека 

испадне да види, нека си ја оправда платата. 

 

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

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