
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од одржаната седма седница на Советот на Општина Градско 
на ден 31.03.2022 година, со почеток во 13.00 часот 

во салата на Општина Градско на следиот  
 

 
ДНЕВЕН РЕД 

 
1. Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот на Општина Градско. 

2. Предлог- Измени и дополнувања на Буџетот на општина Гардско за 2022 година- 

прв Ребаланс. 

3. Предлог- Одлука за усогласување на платата на вработените во општинската 

администрација на општина Градско со минималната плата во република Северна 

Македонија. 

4. Предлог- Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на општина 

Градско. 

5. Предлог- Одлука за формирање на партиципативно тело од областа на 

урбанизмот на општина Градско. 

6. Предлог- Одлука за формирање на Совет за јавно здравје. 

7. Предлог- Завршна сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 2021 година. 

8. Предлог- Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишен 

извештај за финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански 

регион за 2021 година. 

9. Предлог- Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за 

реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. 

10. Разгледувања на барања и поднесоци. 

11. 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 измена и дополнување на одлука за извршување на Буџетот 
на општина Градско за 2022 година“ и „Одлука за сопствено учество за реализација на 
инвестиција за Подобрување на локалната патна инфраструктура преку Реконструкција 
на улица Илинденска, нас.Градско, општина Градско (фаза 4)“. 

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 7-та седница на Совет на Општина Градско.  
 

1.Усвојување на Записникот од 6-та  седница на Советот на Општина Градско. 
Претседателот на Советот на Општина Градско, отвори расправа по Записникот од 6-

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

Записникот од  6-та  седница на Советот на Општина Градско. 
 
 
 



 
2.Измени и дополнувања на Буџетот на општина Гардско за 2022 година- прв 

Ребаланс. 

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

која истакна дека иако рано на почетокот на годината реално имаше потреба да се 
направи овој ребаланс при што детално беше објаснето по ставки. Исто така и вишокот 
од предходната година не беше земен во предвид. Има кратење и кај репрезентација. 

Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  
ги стави на усвојување Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Гардско за 
2022 година- прв Ребаланс. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ги усвои 
Измените и дополнувањата на Буџетот на општина Гардско за 2022 година- прв 
Ребаланс. 
 

3.Одлука за усогласување на платата на вработените во општинската 

администрација на општина Градско со минималната плата во република Северна 

Македонија. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 3 од дневниот ред. 
Елена Смилкова- со донесување на законот за минимална плата мора да се направи 

усогласување, а тоа се прави  со донесување на одлука на совет. 
Киро Нацков- околу 60% од вработените треба да имаат зголемувањена платата. 
Елена Смилкова- ќе има импликација на буџетот но законска обврска е. 
Јованче Стојанов- ова се однесува на лицата на кои платата им е под минималната 

плата. 
Елена Смилкова- да усогласувањето е за лицата кои земаат плата под минималната 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за усогласување на платата на 
вработените во општинската администрација на општина Градско со минималната плата 
во република Северна Македонија.. 

Од присутните 9  советници, со 9  гласа ЗА Советот на Општина Градско ја усвои 
Одлуката за усогласување на платата на вработените во општинската администрација на 
општина Градско со минималната плата во република Северна Македонија. 
 

4.Статутарна одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 4 од дневниот ред. 
Образложение по оваа точка даде Емилија Тасевска Колева. Согласно закон за 

урбанистичко планирање по член 44 општините се обврзани да формираат 
партиципативно тело. Поради ова треба да се направи измени и дополнувања на 
Статутот на општината.  

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

ја стави на усвојување Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на 

општина Градско. 

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

Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Градско. 

 

5.Одлука за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот на 

општина Градско. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 5 од дневниот ред. 
Емилија Тасевска Колева- ова е поврзано со предходната точка, како што реков 

општините се обврзани да формираат партиципативно тело од областа на урбанизмот 
кое ќе мора да се состанува еднаш на два месеци. Ова тело треба да биде составено од 
членовите на комисијата за урбанизам, по еден преставник од секоја урбана/месна 
заедниц, едно лице вработено во општината што го изработува урбанистичкиот план  и   
доброволно пријавени лица кои ќе се пријават на јавен оглас. Потоа Градоначалникот 
донесува Решение.  

Киро Нацков- сакам да Ве информирам дека ова ни е наложено од Урбанистички 
инспектор по извршениот инспекциски надзор. 

 



 
Слободан Бошков- имавме проблеми се јавуваа граѓани дека не биле известени кога 

се правел планот, дали со ова граѓаните ќе имаат можност да поднесуваат иницијативи и 
мислења. 

Емилија Тасевска Колева- да, тоа партиципативно тело ќе има и деловник за работа. 
Киро Нацков- нека се известат граѓаните кога ќе биде објавен јавниот оглас и кој сака 

може да се пријави. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на партиципативно тело од 

областа на урбанизмот на општина Градско. 

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

Одлуката за формирање на партиципативно тело од областа на урбанизмот на општина 

Градско. 

 

6.Одлука за формирање на Совет за јавно здравје. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 6 од дневниот ред. 
Мирјана Ѓорѓиева- формирањето на Советот за јавно здравје се однесува за 

подрачјето на општина Градско кој ќе ги проучува прашањата и политиките во областа на 

јавното здравје. 

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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје. 

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

Одлуката за формирање на Совет за јавно здравје. 

 

7.Завршна сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 7 од дневниот ред. 
Детално образложение по оваа точка даде Силвана Марковска, книговодител на ЈКП 

„Клепа“ Градско. Вие сте единствена општина со две јавни претпријатија Клепа и 
Комуналец. Сметката на Комуналец е блокирана од 2014 година Успеавме преку струјта 
да се намали долгот, остана да должи за придонесите на вработените и данокот на 
добовка, останаа двајца вработени.Од 2021 година почнавме сметката за струја да ја 
префактурираме на ЈКП Клепа. Броилата за стрија се водат на ЈКП Комуналец, пробавме 
да ги префрлиме на ЈКП Клепа но ЕВН не се согласуваат. Вкупните трошоци на 
Комуналец се 1.800.000,00 денари. 

Јованче Стојанов- рековте дека Комуналец не функционира, овие трошоци се 
нереални. 

Силвана Марковска- мора да ги вкалкулираме платите за вработените. 
Боне Спасовски- колку вработени има во Комуналец. 
Силвана Марковска- двајца вработени, сега ги исплаќаат од страна на Клепа со 

договор на дело. 
Боне Спасовски-  сега да нема придонеси срамота е, зошто не ги префрлат во Клепа. 
Маја Андовска- мора ли да има вработени во Комуналец. 
Силвана Марковска- не мора. 
Маја Андовска- може да тужат за стаж, знам дека предходно имаат добиено. 
Киро Нацков- да, имаат добиено. 
Боне Спасовски- да си ги превземе Клепа работниците. 
Пеце Богески- јас не можам да ги отпуштам од Комунлец. 
Силвана Марковска- поради тоа што Комуналец нема управител општината како 

основач треба да донесе одлука за запирање на работниот однос.  
Киро Нацков- ако се префрлат во Клепа што ќе се случи понатаму. 
Силвана Марковска- ќе нема дополнителни трошоци , останува само стариот долг кон 

ЕВН. Редовно се сервисираат сите обврски, проблемот е ЕВН, се сервисира и данок на 
добивка и ДДВ. Едниот вработен оди во пензија, другиот може да оди во Клепа. 

Јованче Стојанов- нели застарува долгот. 
Силвана Марковска- за да застари долгот не трба побарувањата да се утужени, а од 

страна на ЕВН се утужени и неможат да се отпишат. Нема некоја пракса за заварање на 
јавно претпријатие. Во однос на Клепа до сега сме немале проблем со тековните обврски 
со плаќање на даночни обврски, со исплата на плати, договор на дело. Заостанато е за 
фонд за води 150.000,00 денари. Клепа е на прагот на рентабилноста.  

 



 
Боне Спасовски- во Клепа вработените се со договор на дело, зошто не се осигурани. 
Пеце Богески- дел од вработените се со договор на дело. 
Боне Спасовски- сите треба да бидат еднакви, општината треба да најде сили да се 

реши тој проблем. 
Пеце Богески- граѓаните не плаќаат за услугите, со 50% наплата не може да се 

пријават. 
Боне Спасовски- има вработени кои ги плаќа општината а работат во Клепа, значи во 

добивка сте. 
Пеце Богески- има направено систематизација, има уште две слободни места  повеќе 

не можиме да примаме. Исто и придонесите не можиме да ги плаќаме, намалена е 
наплатата. Работиш во Водна заедница и знаиш како е. 

Боне Спасовски- јас ја зголемив наплатата, треба домаќински да се работи. 
Јованче стојанов- домаќински се работи, но нема наплата. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Завршната сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 2021 

година. 

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

Завршната сметка на ЈКП„Клепа“ Градско за 2021 година. 

 

8.Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за 

финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2021 

година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 8 од дневниот ред. 
Бидејќи никој  не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори расправата,  

ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на 

Годишен извештај за финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански 

регион за 2021 година. 

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

Одлуката за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишен извештај за 

финансиско работење на Центарот за развој на Вардарски плански регион за 2021 

година. 

 

9.Одлука за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за реализација 

на Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 9 од дневниот ред. 
Слободан Бошков- рековте дека поради обемноста на материјалот ни ги имате 

доставено на е-маил. Некој ги има добиено некој не во иднина ако може да ни ги 
доставувате на CD. 

Киро Нацков- во ред е нема никаков проблем. 
Бидејќи никој друг не се јави за дискусија, Претседателот на Совет ја затвори 

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за давање согласност за усвојување на 

Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Вардарски плански регион 

за 2021 година. 

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

Одлуката за давање согласност за усвојување на Годишен извештај за реализација на 

Програмата за развој на Вардарски плански регион за 2021 година. 

 
10.Одлука за измена и дополнување на одлука за извршување на Буџетот на 

општина Градско за 2022 година. 
Претседателот на советот отвори расправа по точка 10 од дневниот ред. 
Елена Смилкова- формално правно е, од страна на Министерството за финансии 

побараа да се прецизира во диспозитивот член 21 од Гранскиот колективен договор и во 
делот на регресот износот е во % но има и точка каде треба да стои дека регресот не 
може да биде под 9.000,00 денари односно најмалку 9.000,00 денари како што стои во 
законот. 

Слободан Бошков- толку и исплативте за 2021 година.  



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

расправата,  ја стави на усвојување Одлуката за измена и дополнување на одлука 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 измена и дополнување на одлука за извршување на Буџетот на општина 

Градско за 2022 година. 

 
11.Одлука за сопствено учество за реализација на инвестиција за Подобрување на 

локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на улица Илинденска, 
нас.Градско, општина Градско (фаза 4). 

Претседателот на советот отвори расправа по точка 11 од дневниот ред. 
Киро Нацков- се работи за јавен повик објавен вчера од страна на Министерство за 

локална самоуправа, се одлучивме за 4 фаза на улица Илинденска за најоштетениот дел, 
општината учествува со 5%. Пресметката е правена пред година и пол, сега со 
покачување на цените колку ќе биде не знам. Исто така имаше и повик од страна на 
Вардарски плански регион за патот до Манастирот во Чичево да продолжиме каде што е 
застанато. Предходно за 1км цената беше 6.80.00,00 денари сега за истата сума нема ни 
500м односно цената е 7.500.000,00 денари. Имаме и ситуација кога одиме со јавна 
набавка цените се менуваат секој ден не можиме да планираме долгорочно, од денеска 
за утре може таа цена да не важи. 

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 

инвестиција за Подобрување на локалната патна инфраструктура преку Реконструкција 

на улица Илинденска, нас.Градско, општина Градско (фаза 4). 

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

Одлуката за сопствено учество за реализација на инвестиција за Подобрување на 

локалната патна инфраструктура преку Реконструкција на улица Илинденска, 

нас.Градско, општина Градско (фаза 4). 

 
10.Разгледувања на барања и поднесоци. 

а) Барање од ИЗ Торо Јовица Панче Далев од село Грнчиште, општина Градско за 
ослободување од плаќање на комунална такса за фирмарина согласно закон за 
комунални такси каде КТ не се плаќа за фирма во пасивните населени места. 

Киро Нацков- достави барање но неактивни населени места се ако нема жители а во 
Грнчиште има. И предходно барал и преку суд, има паднато. 

Советниците едногласно со 9 гласа ПРОТИВ го одбија барањето на ИЗ Торо Јовица 
Панче Далев од село Грнчиште. 

 
б) Барање од Александар Стојменов од Градско за ослободување од плаќање на 

надоместок за приклучок на водоводна мрежа поради тоа што е родител на 5 малолетни 
деца, а нема редовни примања. 

Киро Нацков- беше побара приклучок на водоводна мрежа. Од страна на директорот 
на ЈКП нема проблем но да се ослободи со одлука на совет. Имал и долг кон ЈКП за вода. 

Слободан Бошков- да се ослободи само за приклучок на водоводна мрежа. 
Советниците едногласно со 9 гласа ЗА го усвоија  барањето од Александар Стојменов 

од Градско. 
 

в) Барање од Здружение на граѓани за хуманитарни дејности „Надеж и подобар живот“ 
од Градско за одобрување парични средства за активности по повод 8-ми април Денот на 
Ромите. 

Киро Нацков- првично побараа за организирање на забава и набавка на храна, сега 
само за набавка на храна. Колку сметате дека треба да им се одобрат средства. 

Слободан Бошков- колку се според програмата толку и да се одобрат. 
Боне Спасовски- малку се тие пари. 
Киро Нацков- ќе видам колку сме во можност да им пуштиме, ако не може нешто да 

обезбедиме и со спонзори. 
 Советниците едногласно со 9 гласа ЗА го усвоија барањето  од Здружението на 

граѓани за хуманитарни дејности „Надеж и подобар живот“ од Градско за одобрување на 
парични средства. 

 



 
 

11.Разно. 

Боне Спасовски- во врска со Боро Велинов од Виничани не е приклучен на 

водоводната мрежа, сам е нема никој тука ќерките ме замолија ако може да му се пушти 

вода.  

Киро Нацков- со директорот на ЈКП наредната недела ќе дојдиме. 

Јованче Стојанов- да се види за долгот на ЈКП Комуналец и Гоце Самандов да се 

префрли во ЈКП Клепа.  

Боне Спасовски- ако може нека оди технолошки вишок. 

Мирјана Ѓорѓиева- дали ќе може. 

Боне Спасовски- до каде е работата со паркингот. 

Киро Нацков- прашавме, ништо не може да превземе ЈКП Клепа не е регистрирана за 

вршење на дејност паркинзи, треба посебно претпијатие за вршење на таа дејност. 

Боне Спасовски- тогаш нека се затвори или пазарот да се префрли таму. 

Киро Нацков- може да се затвори, а пазарот не може да се префрли таму од 

безбедносни причини. 

Слободан Бошков- ЈКП Клепа нели може да ја врши таа дејност. 

Киро Нацков- не може треба посебно претпријатие. 

Боне Спасовски- дали може да се отвори резервоарот и да се исчисти чешмата во 

Виничани и во врска со каналот го направија но требало да се направи дренажа ќе нема 

каде да истекува водата ќе се направи беља. 

Киро Нацков- ќе им пренесам. 

Маја Андовска- од лицата кои се вклучени во ОКР дали има некој што оди во 

Водоврати кај Емина Хоџиќ, предходно одела Садета. Да има некој да оди на повик да и 

помага. За децата со посебни потреби ако може да се организира екскурзија до 

Зоолошката градина. 

Киро Нацков- во врска со ОКР не проблем, а за екскурзијата може ако дозволат да се 

транспортираат децата, има различни ситуации, не може сите да се транспортираат, 

треба да се праша стручно лице. 

Слободан Бошков- во врска со знакот гледам отстранет е, документ од СВР не 

добивме само усно, ако ги решаваме работите како што треба нека дојде човек и да 

видиме дали е во ред или не. Ако немало барање од страна на општината или дозвола од 

СВР нека ни достават допис дека нема барање. 

Јованче Стојанов- нема ло никаков документ и нема што да ни пратат. 

Киро Нацков- идеата почна со петицијата од страна на граѓаните, кај нас во архива 

нема документ, се слушнав со сообраќајниот инспектор и Ве информирав за тоа. 

Слободан Бошков- нека ни испратат документ ако е соодветно поставен нека остане 

ако не нека се извади. Вака е само на усно. 

Сеат Сулковиќ- на една од предходните седници побарав да се наместат сијалици на 

детското игралиште кај Капетанови куѓи и во врска со возилата на улица 8 Септемри, не 

може да се помине, не се направи ништо во однос на тоа.  

 
 

Откако беа исцрпени сите точки на дневниот ред претседателот на Советот на 
Општина Градско ја затвори седмата седница во 14:45 часот. 
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