ЗАПИСНИК
бр. 34
Од одржаната 34-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 24.02.2016 год. со
почеток во 12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со следните советници: Благој Николов,
Венцо Стојков, Коце Михајлов, Кире Коцев, Гоце Димитров, Верица Иванова, Мирче Горгиев и Владо Ристов
(Александра Кокева дојде со закаснување). Останати присутни: Методи Николов, градоначалникот Блаже Станков,
Ленче Илиова, преставници на полициска станица Кочани, претседателите на МЗ Зрновци и Видовиште 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. Извештај од Градоначалникот на општина Зрновци за работењето на локалната самоуправа во 2015
год.
3. Информација за спроведување на проектот на СВР Штип – ПС Кочани „Информативен центар за
превенција“
4. Полугодишен извештај за работата на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци на крајот од првото полугодие
од учебната 2015/2016 год.
5. Мислење и согласност на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од 3, 6 и 9-то одделение за учебната 2015/2016 год.
6. Предлог одлука за усвојување на извештајот за попис на средствата, побарувањата и обврските за
2015 год.
7. Извештај за извршениот годишен попис со состојба на 31.12.2015 год.
8. Предлог Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина
Зрновци за 2016 год.
9. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Зрновци за 2015 год.
10. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 4-то тромесечие за 2015 год.
11. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
општина Зрновци за 2015 год.
12. Разно
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата, ги поздрави присутните и отвори дискусија. Немаше дискусија по
дневниот ред и истиот беше усвоен со 8-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не се јави за дискусија. Записникот беше усвоен со 8-ЗА
гласа.
2. Извештај од Градоначалникот на општина Зрновци за работењето на локалната самоуправа во 2015
год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој кажа дека советниците се
редовно информирани за сите случувања и проекти во општината но во оваа прилика пак ќе ги повтори. За општината
кажа дека буџетот е лимитиран но досега нема обврски по однос на побарувања. Општината за 2015 година издала 50
решенија за легализација (овој број реално е поголем бидејќи има лица кои надоместокот го плаќаат на рати а
решението се издава при плаќањето на последната рата)и 160 предмети за наследство, подарок и сл. За Видовиште:
завршен е патот Видовиште - Теранци, каде општината имала свои обврски во делот на обезбедување на тампон за
банкините и проширување на мостот на каналот, завршена е фекалната канализација, изградени се два моста на
Видовишка река, завршена е црквата а во моментот се гради парк. Изработена е и техничка документација за
уредување на речното корито на Видовишка река. Мородвис: Изградена е регулација на речното корито на река
Морошка, црквата е пуштена во функција, во тек е изградба на фекална канализација и парк. Има изработена техничка
документација за полски пат а се поставува и полска чешма во м.в.Малеово. Зрновци: Асфалтирани се дел од улиците
Филе Ристов и Аспарух Манев, Завршена е фасадата на општинската зграда, внатрешно уредување со реконструкција
на старата венчална сала во соработка со ЗРР Јавор. Имаме изработено техничка документација за полски пат до
Друмот, а ќе биде поставена и полска чешма со водопоило во м.в. Малеово. Според програмата имаше три проекти
кои не успеаја да влезат во реализација во 2015 год. Тоа се проектите: 2-ра фаза од уредување на река Зрновка,
детската градинка и асфалтирање на улиците Скопска и Генерал Апостолски. Поради барање на дополнителни
документи и преправки од Светска банка овие проекти се пролонгирааа но веќе се при крај. Во врска со мостот на
Брегалница тим од УНДП бил во посета на општината, бил посетен мостот и биле извршени повеќе интервјуа со
граѓани. Активностите биле за потребите на УНДП. Градоначалникот ги информираше советниците дека според
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најавите во јули би требало да биде познат изведувачот а рокот на изградба бил 10 месеци. Околу алтернативниот пат
преку Брегалница ќе се разговарало со преставници на Армијата на Македонија за поставување на нивен воен
привремен мост. Немаше дискусија по излагањето и извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа.
Советничката Александра Кокева пристигна во 12:48.
3. Информација за спроведување на проектот на СВР Штип – ПС Кочани „Информативен центар за
превенција“.
Претседателот отвори дискусија по точката и се даде збор на преставникот од Полициската станица. Тој
најпрвин ги поздрави присутните а потоа отпочна со презентација на проектот кој отпочнал да се реализира во
општина Зрновци на 09.12.2015 год. со присуство на полицаец во однапред одредена канцеларија, секој петок. Во
работното време од 09 – 15ч граѓаните ќе можат да дојдат и да разговараат за секакви проблеми од доменот на
полицијата. Тој ги замоли присутните да ги информираат и останатите граѓани од општината за овој проект. Во
продолжение преставникот ги запозна присутните и со останатите проекти кои полицијата ги спроведува на различни
теми, а со цел превенција. Проектот со навивачите од општината, со најмладите за безбедноста во сообраќајот,
кампања против никотиноманијата и останатите пороци, грижата за најстарите и изнемоштени граѓани, заштита од
кражби, кампањата „мојот поилицаец“, кампањата „Бизнис и безбедност“, кампања околу фалсификување на пари,
кампања за безбедноста во земјоделството“, кампања за безбедност од пожари, употребата на пиротехнички
материјали и сл. Градоначалникот зема збор и ја поздрави активноста на полицијата, посебно отворањето на
канцеларијата во општината и изрази надеж дека со ова ќе се намалат некои немили појави од минатото и дека
граѓаните ќе имаат поголема безбедност и соработка со полицијата. За збор се јави Венцо Стојков кој го поздрави
излагањето но побара да не остане само на зборови бидејќи од неговата последна пријава на последниот состанок
кажа дека не било преземано ништо и дека пријавената група на моторџии повторно се состануваат кај „Стамбени“.
Му беше одговорено дека не е точно дека се преземени низа на мерки за кои не може обичен граѓанин да знае и дека
во согласност со можностите се работи на отстранување на проблемите. Беше побарано поголема соработка на
граѓаните со полицијата за да се фатат прекршителите на лице место. Од областа на сообраќајот, повремено има
сообраќајна контрола на влезот од селото или во близина на Грдовци. За проблемот со младите моторџии ќе треба
соработка со полицијата но се прават и напори да бидат фатени на лице место. За збор се јави Гоце Димитров кој кажа
дека во последно време се намалени кражбите во с.Видовиште и дали тоа се должи на акција на полицијата. Тој
спомена дека одредена кривина на патниот правец Видовиште – Теранци е доста опасна и побара да се преземат
мерки за обележување. Градоначалникот кажа дека веќе е реагирано до Македонија пат бидејќи патот е регионален.
Му беше одговорено од страна на полицијата дека неколку лица се санкционирани веќе и дека се работи на тоа
кражбите и криминалот да се намали. За збор се јави и Олга Минова која праша кога и дали и во нејзиното училиште
ќе се спроведе кампањата против пушење. И беше одговорено дека поради малиот број на ученици таа кампања ќе се
заврши за неколку дена штом се ослободат едукаторите.
После исцрпената дискусија информацијата беше усвоена со 9-ЗА гласа.
4. Полугодишен извештај за работата на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци на крајот од првото полугодие
од учебната 2015/2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Олга Минова. Таа накратко ја образложи законската
основа на поднесувањето на овој извештај и ја образложи неговата содржина. На крајот беа дискутирани и табелите со
успехот на учениците по одделенија и по предмети. Коце Михајлов праша зошто по важните предмети има послаб
успех и дали се преземаат мерки? Директорката му одговори дека се преземаат редовни мерки по однос на
информирање на родителите за значителна промена на успехот на ученикот а плус има редовна организирана
дополнителна и додатна настава. Александра Кокева се јави за збор која кажа дека смета дека средниот успех од 3.81
не е слаб успех и дека е во рамки на националниот успех, посебно за техничките предмети. После дискусијата
извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа.
5. Мислење и согласност на Програмата за изведување на ученички екскурзии и други слободни
активности за учениците од 3, 6 и 9-то одделение за учебната 2015/2016 год.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде повторно збор на директорката Олга Минова. Таа кажа дека
законски треба после добиената согласност од Бирото за образование и Советот на родители и Советот на општината
да ја усвои програмата за ученички екскурзии за 3-то, 6-то и 9-то одделение. Во продолжение ја прочита програмата за
сите одделенија посебно. Немаше дискусија по излагањето и програмата беше усвоена со 9-ЗА гласа.
6. Предлог одлука за усвојување на извештајот за попис на средствата, побарувањата и оврските за
2015 год.
7. Извештај за извршениот годишен попис со состојба на 31.12.2015 год.
Претседателот поради сродност на точките предложи да се разгледуваат заедно а да се гласа посебно и по
двете точки. Збор зеде Ленче Илиова која ги информираше присутните дека е направен попис на 31.12.2015 год и се
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нотирани одредени изминати побарувања кои непотребно ја оптеретуваат книговодствената евиденција и предложи
нивно раскнижување. Немаше дискусија и Предлог одлуката и самиот извештај беа усвоени со 9-ЗА гласа.
8. Предлог Одлука за измена и дополнување на одлуката за извршување на Буџетот на општина
Зрновци за 2016 год.
Претседателот отвори дисусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни зошто е потребно
донесување на оваа одлука, бидејќи со допис од Министерството за финансии е променет бодот за плати и
надоместоци и истиот мора да биде усвоен. Немаше дискусија понатаму и одлуката беше усвоена со 9-ЗА гласа.
9. Предлог Одлука за усвојување на Завршната сметка на општина Зрновци за 2015 год.
10. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за 4-то тромесечие за 2015 год.
Претседателот поради сродност на двете точки предложи да се разгледуваат заедно а да се гласа за секоја
поединечно. Збор се даде на Ленче Илиова. Таа кажа дека кварталниот извештај за 4 тромесечие е всушност вметнато
во завршната сметка само разликата е во форматот. Советниците ги имаат потребните материјали и ако има некои
прашања таа е спремна да одговори. Околу завршната сметка информираше дека буџетот во делот на приходите е
реализиран 75% додека во расходите со 74.2% што е добар просек. Немаше понатамошна дискусија и кварталниот
извештај и одлуката за Завршната сметка беа усвоени со 9-ЗА гласа.
11. Извештај за реализацијата на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
општина Зрновци за 2015 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Од извештајот доставен до советниците се гледало дека има
вкупно издадено 36 изводи од УП и 10 градежни дозволи. Немаше понатамошна дисусија и извештајот беше усвоен со
9-ЗА гласа.
12. Разно
Претседателот отвори дисусија по точката. За збор се јави Гоце Димитров кој го информираше
градоначалникот дека на последната регистрација во матичното немало струја и било непријатно и за него и за
гостите. Градоначалникот кажа дека за ова не знаел но ги информира советниците дека Ефтим од Мотекс ја има
исклучено струјата на неговиот дел од објектот и затоа и општината прави сопствени WC-а. Во продолжение Гоце
праша за решение за делот од куќите кои не се опфатени со канализацијата во Видовиште. Градоначалникот предложи
општината да даде цевки а мештаните сами да си ископаат или пак сите да си го платат приклучокот а општината да ја
заврши работата. Гоце праша и дали се знае кога и дали ќе биде пуштен каналот за наводнување? Се разви дисусија по
прашањето а ЗАКЛУЧОКОТ беше да се достави официјално барање од страна на Советот до новоформираното
претпријатие дали и кога ке профункционира левиот магистрален канал за наводнување?
Методи Николов ги информираше присутните за настанатиот проблем со издавањето на дозволи за погреб.
Истите дозволи порано ги издавала матичарката но сега требало да бидат издавани од субјектот кој менаџира со
гробиштата. Градоначалникот спомна дека според законот за гробишта општината ќе мора да формира нов субјект или
пак евентуално да го рестартира старото КЈП Илинден. Но проблем ке бидат трошоците и самоодржливоста.
Претседателот праша дали може да се постават знамињата на терасата на општината.
Немаше понатамошна дисусија.
Седницата заврши во 14:33.

Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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