
ГРАДСКО



Градоначалник на општина
Градско

Почитувани,

Секој почеток е тежок и неизвесен. 

Пред мене, пред една година стоеше 

само визија, програма, празна 

општинска каса, многу проблеми и 

единствено прашање: Како?Денес една 

година подоцна гордо можам да кажам 

дека ја оправдав Вашата доверба – 

Градско оди по вистинскиот пат и е 

пристојно место за живеење. Во нашата 

општина сите граѓани имаат ист третман, 

се почитуваат и живеат во слога и 

разбирање. Разликите во националната 

и верска припадност нè прават побогати, 

ја оплеменуваат културата, ги 

зголемуваат човечките вредности, нè 

учат на толеранција, а сето тоа заедно 

придонесува за хармоничност и создава 

услови за напредок.Важно е што сите 

ние го сакаме својот роден крај, а 

вложувањата во неговиот развој 

придонесуваат својата иднина да ја 

гледаат тука заедно со идните 

поколенија. 

Во оваа една година 

градоначалнички мандат се трудев 

повеќе да слушам отколку да ветувам,

повеќе да работам отколку да трошам, 

а она што го потрошивме од Буџетот 

на општината беше за учениците, 

младите, земјоделците, лицата со 

попречености. Вложивме и во 

подобрување на инфраструктурата, 

водоснабдувањето, а најмногу 

енергија потрошивме во изработка на 

проекти кои заеднички ќе ги 

реализирме во преостанатиот дел од 

мандатот. Впрочем за сето сторено ќе 

прочитате во отчетот.Овој центар на 

Македонија и Балканот за мене и за 

моите сограѓани е центар на светот. 

Градско заслужува нова историска 

страница без оглед што ја пишуваме 

среде економска и енергетска криза, 

во бура од национални закани и 

глобална неизвесност. Нашиот пат е 

широк и светол и ќе продолжам 

заедно со Вас да одам по него.Ви 

благодарам што ме следите на тој пат, 

Ви благодарам што ми верувате и 

поддржувате. И да одговорам на 

прашањето од почетокот: со многу 

работа, со верба во себе, со верба во 

вас, кон поставената цел – Градско 

општина за пример!

Со почит,

Градоначалник на општина Градско

Киро Нацков
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ИНСТАЛАЦИЈА НА 

ПАРНО ГРЕЕЊЕ

Набавка и монтажа на парно 

со комбиниран котел во 

Детска градинка 

Со проширување на градинката и 

зголемување на просторот наеднаш се

 зголеми и потребата за поголемо 

затоплување во грејната сезона. 

Потикнати од овој проблем со донација 

од Полската амбасада набавивме котел 

на пелети и монтажа на нови 

радијатори. Со ова се подобрија 

условите за престој, а со тоа ќе може да 

се реализира едукативната програма, 

затоа што градинката не е само објект 

за згрижување, туку и за едукација и 

воспитување на нашите најмали 

жители. На овој начин директно им се 

овозможува на децата да го добијат 

потребното предзнаење да стартуваат 

во образовниот процес..

БЕСПЛАТНА 

ГРАДИНКА

Се грижиме за секое 

дете

Еден од главните приоритети  е 

обезбедување на соодветни услови 

за згрижување на најмалите жители 

на општината. Нивните насмевки и 

задоволните лица на нивните 

родители се наши обврски. Секое 

дете во општина Градско кое 

посетува градинка добива 

бесплатно сместување.За згрижување 

на 40 дечиња во детската градинка 

„Кокичиња“ обезбедени се средства 

од општинскиот Буџет.
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Набавка на 30 креветчиња 

со душеци и постелнини

Набавка на 30 ранци со 

училишен прибор за секое

дете 

Од општествено орговорната компанија

 Дрекслмајер од Кавадарци многупати

 сме добиле помош за градинката 

„Кокичиња“ во Градско. Овој пат станува 

збор за донација на нови креветчиња со 

комплет опрема за подобрување на 

капацитетите на истата. 

Пред-училишниот образовен процес на

секое дете е од голема важност за 

неговото понатамошно школување.

Ние како локална самоуправа 

максимално се заложуваме за 

подобрување на условите за престој во 

нашата градинка, кога децата ќе бидат 

среќни и задоволни и нивните родители 

ќе бидат уште позадоволни и 

попродуктивни во својата работа и 

својата иднина.

ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ 

УЧИЛИШЕН РАНЕЦ И

ПРИБОР, ВО СЕКОЈА

УЧИЛНИЦА СМАРТ

ТАБЛА

Издвоивме средства од сопствениот 

Буџет и на секое прваче му 

обезбедивме училишен прибор и 

ранец. Воедно, внатрешно ја 

ревитализиравме зградата каде што учат 

првоодделенците, набавивме смарт 

табли и со ова докажавме дека 

вниманието кон најмалите е од 

најголемо значење за нив, за нивната 

иднина и акумулирање на нивното 

знаење.
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ОТВОРАЊЕ НА ПРВАТА

СЕНЗОРНА СОБА ВО 

ООУ „ДАМЕ ГРУЕВ” 

ГРАДСКО 

Грижата за децата е еден од постулатите 

на кој се темели квалитетниот воспитно

-образовен процес. Со отворањето на

 сензорната соба ќе се одговори на 

потребите на децата со развојни 

нарушувања, а со тоа и на квалитетот 

на живот на овие деца и нивните 

семејства. Сензорната соба е донација

од Ротари клуб Велес со поддршка на 

Ротари клуб Неготино.

СТИПЕНДИИ 

Општина Градско во својот Буџет 

предвиде средства за стипендирање 

на ученици од основно, средно и 

високо образование. Со ова сакаме 

да го стимулираме нивниот труд, 

нивните знаења и успеси стекнати во 

рамки на образовниот процес. 

Воедно, се трудиме да ги задоволиме 

потребите на сите категории на 

жители од општината. За таа цел 

организиравме бесплатни екскурзии 

за пензионерите, земјоделците, 

децата бегалци од Егејска Македонија, 

лицата со попреченост како и 

училишни екскурзии. 

Стипендирање на 

талентирани ученици и

 студенти за учебната 

2022/2023 година (еден 

основец, еден с

редношколец и еден 

студент)
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РЕКОНСТРУКЦИЈА 

НА УЛИЦА

Улица „Јане Сандански“ во 

населба Градско

Улицата „Јане Сандански“ претставува

 главна артерија во населбата 

Стопанство. Земјената подлога и  

неизградените тротоари го отежнуваат 

нормалното одвивање на сообраќајот. 

Секако дека треба да се нотира дека 

овозможувањето на соодветен пристап

 до секој дом или до секое работно 

место е предизвик за секој регион или 

општина која сака да обезбеди услови 

за подобрување на квалитетот на 

животот на своите граѓани, но и да 

обезбеди услови за зголемување на 

инвестициите. Должината на улицата е  

817.50 метри. Средствата се обезбедите

 преку Министерството за транспорт и 

врски од Светска банка.

АСФАЛТИРАЊЕ НА 

ЛОКАЛЕН ПАТ 

Локален пат Долно Чичево-

Манастир „Св. Архангел 

Михаил“  во должина од 953м

Сакралните артефакти се скапоцен дел 

од македонското наследство. Во 

општина Градско најголемиот 

архитектонски сакрален бисер е

 Манастирот „Св.Архангел Михаил“. 

Нашата цел е да го направиме видлив и 

достапен за секој посетител, 

добронамерник и турист. Но, за 

успешна туристичка приказна, 

потребна е изградена инфраструктура. 

За таа цел локалниот пат до 

Манастирот го асфалтиравме со 

помош на Центарот на Вардарски 

плански регион и  10% сопствено 

учество.
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ИЗГРАДБА НА УЛИЦА 

Улица бр.4 во село Виничани, 

општина Градско во должина 

од 197м.

Со изградбата на оваа улица, жителите 

ќе добијат олеснет пристап до своите 

семејни куќи и централното  подрачје,

со што се заокружува поголема целина 

на изградена патна улична мрежа. 

Средствата за реализација се 

обезбедени од општинската каса.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА 

ЛОКАЛЕН ПАТ 

Пат до село Виничани 

од Р1102

Коловозната конструкција на овој 

локален патен правец е доста оштетена 

и квалитетот на транспортите услуги  

доста низок. Квалитетна и современа 

патна инфраструктура придонесува кон 

безбедно одвивање на сообраќајот.

Заради сето ова горенаведено, а со цел

 за успешно и квалитетно подобрување 

на локалната патна инфраструктура, се 

имплементира овој проект од страна на 

општина Градско со средства од Светска

 банка, преку Министерството за 

транспорт и врски. Реконструкцијата на

овој локален пат е со вкупна должина

од 1+106,64 метри.
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ПАРТЕРНО 

УРЕДУВАЊЕ

Уредување на две 

селски чешми  во село 

Виничани

Проектот вклучува реконструкција 

на старите јавни чешми со партерно 

уредување и поставување на урбана 

опрема со клупи во непосредна 

близина. Жителите на селото 

Виничани добија уредено место за 

одмор во центаралното подрачје, со

што се отвори соодветен простор за

 нивните потреби. Средствата за 

реализација се обезбедени од 

општинската каса.

ТАМПОНИРАЊЕ НА 

ПРИСТАПЕН ПАТ

Пат до земјоделски површини 

во должина од 900м во 

с. Виничани

Завршено е тамнонирањето на 

пристапниот пат кој води од селото 

Виничани до земјоделските површини

кај м.в. Свети Илија, со вкупна должина 

од 900 метри. Средствата се обезбедени 

од Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство преку 

Центарот за развој на Вардарски плански 

регион.Со реконструкција на овој пат, во

 поголем дел ќе се решат проблемите на 

земјоделците и ќе се намалат сите

недостатоци и непријатности 

произлезени од непристапните патни 

правци. Општина Градско има голема 

потреба од пробивање на пристапни 

патишта до земјоделските површини и ќе 

продолжи со овој тренд за 

реконструкција и тампонирање на 

пристапни патишта со што ќе се олесни 

приодот до земјоделското обработливо

 земјиште.
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Опрема за контрола на 

нивото на водата во системот 

за водоснабдување

Набавена е опрема за контрола на 

нивото на водата во ситемот за 

водоснабдување во Градско, на 

релација пумпа-резервоар. Со оваа 

набавка се избегнува нерационалното 

користење на пумпите за вода. Со ова

се добива заштета на електрична

енергија од 30%.

НАБАВКА, ТРАНСПОРТ 

И МОНТАЖА НА 

МОБИЛНИ ТОАЛЕТИ

Комуналната хигиена е еден од 

нашите приоритети. Поаѓајќи од ова 

овозможивме услови за задоволување 

на личните потреби на граѓаните на 

секое место каде има голема 

фрекфенција. 
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