ЗАПИСНИК
бр. 29
Од одржаната 29-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 22.10.2015
год. со почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со 8 советника
(отсутен беше Гоце Димитров), Методи Николов, Ленче Илиова и Благој Данев.
На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Зрновци за
2015 год.
3. Предлог – Одлука за кофинансирање на разликата помеѓу дадениот грант од
Швајцарската влада и добиениот износ после завршувањето на распишаниот тендер за
армирано бетонски пропусти на Видовишка река, с.Видовиште
4. Разно.
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија. Методи Николов предложи нови 3 точки
на дневен ред и ги образложи:
- Одлука за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување на
средства од Буџетската сметка на општина Зрновци на сметка на избраниот економски
оператор.
- Нацрт Одлука – Согласност и овластување за потпишување на Договорот за грант за проектот
Водоснабдување и одвод на отпадни води
- Одлука за трансфер на средства од Буџетот на општина Зрновци во износ од 120.000 мкд на
Брегалничката епархија за реконструкција на храмот „Св. Димитрија“ во с.Зрновци
Претседателот ја затвори дискусијата и го предложи надополнетиот дневен ред. Истиот беше усвоен со
8-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Коце Михајлов кој даде забелешка по
однос на записникот дека тој не го спомнал зборот затворање на училиштетот во Мородвис туку дека
зборел за економската страна и заштедата на средства што доаѓаат од Македонскиот буџет. Немаше
понатамошна дискусија и записникот со забелешката од Kоце Михајлов беше усвоен со 8-ЗА гласа.
2. Предлог – Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на општина Зрновци за
2015 год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа ја објасни измената
како неопходна поради фактот што три проекти кои одат во пакет ( детската градинка, втората фаза од
реката и ул. Генерал Апостолски) и покрај најавите немало да се реализираат оваа буџетска година.
Истотака според предходните сознанија, проектот за канализацијата во с.Мородвис требало да го
реализира МТВ а како што гледа, сега, според одлуките можеби ќе бидат парите префрлани на сметка
на општината па таа ќе плаќа. Истотака и проектот со општина Белица е завршен и ќе треба да се
изврши трансфер на општина Белица.Таа спомна дека сега за сега ќе бидат овие измени а доколку има
промени ќе има и нова седница на Советот до 15 ноември. Одлуката се донесе со 8-ЗА гласа.
3. Предлог – Одлука за кофинансирање на разликата помеѓу дадениот грант од
Швајцарската влада и добиениот износ после завршувањето на распишаниот тендер за
армирано бетонски пропусти на Видовишка река, с.Видовиште
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Методи Николов. Тој појасни пред
советниците дека општината конкурираше со овој проект пред ЦИПР од Штип и истиот беше одобрен со
пари од Швајцарската Влада во висина од околу 900.000мкд. Сега е распишан тендер и дека од
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центарот се бара одлука доколку сумата на тендерот биде поголема од одобрениот грант истата да
биде покриена од страна на Буџетот на општината. За збор се јави Коце Михајлов кој кажа дека станува
некако навика да се гласа и се донесуваат одлуки за непознат износ на средства. Од страна на
претседателот и Методи беше укажано дека после завршувањето на тендерот ке се знае точната сума и
дека ова е процедура што се бара од нас а не е нешто од општината наметнато. После завршената
дискусија Одлуката се донесе со 7 – ЗА гласа и 1 воздржан.
4. Одлука за давање на согласност и овластување за измирување односно пренасочување
на средства од Буџетската сметка на општина Зрновци на сметка на избраниот
економски оператор.
5. Нацрт Одлука – Согласност и овластување за потпишување на Договорот за грант за
проектот Водоснабдување и одвод на отпадни води
Поради сродност Претседателот и двете точки во пакет ги стави на разгледување и отвори
дискусија. За збор се јави Коце Михајлов кој кажа дека повторно станува збор за иста работа како и
предходната точка. Одлуките беа предходно објаснети од страна на Методи Николов, дека се работи за
проектот канализација во с.Мородвис и дека тендерот го спроведува МТВ, така да немаше
понатамошна дискусија. Истите беа донесени со 7-ЗА гласа и 1 воздржан.
6. Одлука за трансфер на средства од Буџетот на општина Зрновци во износ од 120.000
мкд на Брегалничката епархија за реконструкција на храмот „Св. Димитрија“ во
с.Зрновци.
Претседателот отвори дискусија по точката. Владо Ристов праша за каков тип на реконструкција
станува збор? Му беше објаснето дека на црквата ќе се става картон гипс, ќе се глетува и ќе се цртаат
икони на таванот.Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа.
7. Разно.
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Александра Кокева која праша зошто
нема точки за Митровден? И беше одговорено дека Советот ќе има уште една седница овој месец. За
збор се јави Коце Михајлов кој праша што станало со ветувањето од предходната седница за предмер
пресметка за алтернативен мост? Методи Николов одговори дека од страна на градоначалникот му
било кажано дека тој лично ќе присуствува на седницата и ќе им објасни на советниците. Коце
Михајлов кажа дека не е потребно никакво објаснување туку предмер пресметка па советниците сами
ќе проценат дали е исплатливо или не. На седницата пристигна директорот на КЈП Водна Кула Васко
Горгиев како што беше побарано на предходната седница да објасни како им се наплаќа вода на
семејствата чиј водомер е блокиран или заматен и што се презема против семејствата кои не сакаат да
плаќаат за вода. Тој објасни дека повеќе од 20% од заматените водомери биле прочистени и дека на
оние чиј водомер е блокиран се наплаќа не повеќе од 10м3. Тој кажа дека знае секое семејство колку
троши вода и според тоа и се наплаќа. Од страна на советниците беше прашано колку чини едно
прочистување на водомер а колку чини замена со нов. Беше одговрено дека нов водомер чини скоро 50
евра но граѓаните не сакаат да си ги сменат ниту пак сакаат да плаќаат на рати. Беше предложено како
опција КЈП или општината да ги купи водомерите а потоа граѓаните да си ги отплатуваат на рати.Од
страна на Васко Горгиев беше побарано од советниците да ги кажат граѓаните што се жалат по име и
презиме за да се жутврди фактичката состојба а не само паушално да се кажува дека има жалби и
поплаки.
Седницата заврши во 13:43.

Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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