ЗАПИСНИК
бр. 13
Од одржаната 13-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 28.05.2018 год. со почеток во
12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници . Останати присутни: Кристијан Савев,
Ленче Илиова,Градоначалникот и Благој Данев.
На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1.
2.
3.

Усвојување на записникот од 12-тата седница.
Усвојување на I квартален извештај за буџетот за 2018
Предлог Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Бисерчиња –
Зрновци
4. Предлог одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци за 2018 и 2019 год.
5. Информација за доделено градежно земјиште за индивидуална градба и давање на градежно земјиште
на времено и трајно користење во период јануари – јуни 2018 год.
6. Информација за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Зрновци во
период јануари – јуни 2018 год.
7. Информација за реализација на програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици на
подрачјето на општина Зрновци за период јануари – јуни 2018 год.
8. Разно
Тек на седницата:
Претседателот ги поздрави сите присутни, ја отвори седницата и побара дискусија по дневниот ред. Претседателот
предложи нова точка на дневниот ред и тоа: 8-ма точка: Разрешување и избор на нов член на УО на ЈОУДГ Бисерчиња –
Зрновци. Тој спомна дека има добиено на писмено оставка на претседателот на УО.
Дневниот ред со предложената нова точка беше едногласно усвоен.
1. Усвојување на записникот од 12-тата седница.
Претседателот отвори дискусија по точката.Никој не се јави за збор. Записникот беше усвоен со 9-ЗА гласа.
2. Усвојување на I квартален извештај за буџетот за 2018
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа накратко ги појасни ставките од
кварталниот извештај , кажа дека традиционално овој период е со најмал процент на реализација и побара евентуални
прашања ако има. Градоначалникот даде појаснувањето околу заемот на општината ( околу 140.000 евра) и динамиката на
враќање на истиот. Виктор Ангелов праша за долгот спрема Гранит. Му беше одговорено дека општината работи со одреден
лимит за непречено одвивање на работата и дека при прилив над него, парите ги зема Гранит. Градоначалникот појасни
околу начинот и времето кога општината е блокирана поради спорот со Гранит за патот Зрновци – Виница. Немаше
понатамошна дискусија и извештајот беше усвоен со 9-ЗА гласа.
3. Предлог Одлука за утврдување на почетокот и завршетокот на работното време на ЈОУДГ Бисерчиња –
Зрновци
Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека од неговите сознанија и
искуство треба работното време да биде најмалку од 06:00 за да може родителите кои одат на работа во Амфенол и други
фирми да можат децата да ги остават на време и да го фатат превозот за Кочани. На тоа му одговори Градоначалникот дека
ова предложено време ( на негователките од 06:30 – 14:30) е дадено од Министерството за труд и социјална политика и дека
според обемот на градинката и бројот на вработени тоа е стандардно време а додека со текот на работата и профилот на
пријавените деца ке се следи работата и доколку се воочи проблем или потреба благовремено ќе се реагира. Виктор
Ангелов праша дали може со одлуката за работното време веднаш да се испрати допис до Министерството за негова
промена. Му беше одговорено дека сеуште градинката не е отпочната со работа и дека не се знае профилот на деца и
родители кои би се запишале. Претседателот кажа дека според него ова работно време одговара и дека понатаму ќе се
следи работата и соодветно ќе се реагира. После исцрпената дискусија одлуката беше ставена на гласање и за неа гласаа: 6
гласа ЗА, 1 Против и 2ца воздржани.
4. Предлог одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци за 2018 и 2019 год.
Претседателот отвори дисксуија по точката. За збор се јави кристијан Савев кој кажа дека УО на градинката на
24.05.2018 год одржал седница и програмата била изгласана едногласно. Немаше дискусија по точката и програмата беше
изгласана со 9-ЗА гласа.
5. Информација за доделено градежно земјиште за индивидуална градба и давање на градежно земјиште
на времено и трајно користење во период јануари – јуни 2018 год.
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Претседателот отвори дискусија по точката. Виктор Новков праша дали и кога ќе се продава државното земјиште?
Му беше одговорено дека во моментот двајца службеници од општината ќе полагаат практично а еден усно и дека наскоро
се надева и општината да добие дозвола сама да го продава градежното земјиште. Беше појаснето дека станува збор за 2
плаца над гробиштата и околу 8 плаца на т.н „Жикина меѓа“. Информацијата беше усвоена со 9-ЗА гласа.
6. Информација за реализација на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Зрновци во
период јануари – јуни 2018 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор. Истата беше усвоена со 9-ЗА гласа.
7. Информација за реализација на програмата за изградба и одржување на локални патишта и улици на
подрачјето на општина Зрновци за период јануари – јуни 2018 год.
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека кога Гишо стигнал со
косењето до кај него, косачката се расипала и останало неокосено. Претседателот кажа дека треба и самите граѓани да си
окосат пред нивните дворови а не се да се чека на општината и комуналното. Душко Горгиев кажа дека за време на
празникот бил скршен прозорецот од продавницата на Ефтим и дека цели 4 дена стоело стаклото на паркингот пред
општината и дека требало КЈП да се погрижи за тоа. Градоначалникот кажа дека за овој случај е информирана полицијата.
На крај информацијата беше усвоена со 9-ЗА гласа.
8. Одлука за разрешување и избор на член на УО на ЈОУДГ Бисерчиња – Зрновци
Претседателот отвори дискусија по точката. Беше прочитана оставката на Гоце Нацев на функцијата член и
претседател на УО на ЈОУДГ Бисерчиња. Оставката била поради лични причини и истата беше едногласно прифатена.
Комисијата за именување се повлече на 10 мин. После паузата од страна на комисијата беше предложено лицето
Александра Кокева. За ова лице на крај гласаа 8-ЗА и 1 воздржан.
9. Разно
Претседателот отвори дисусија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека има затнана канализација и
поплавени шахти во неговото маало и дека проблемот стои подолго време. ( Кај Ненко)Јохан Горгиев кажа дека кај неговата
куќа има изгорено црево за одовод , дека го информирал Горан и дека тој му побарал да купи спојки. Истите тој ги купил и
му ги дал но проблемот не бил решен. Истотака тој се пожали дека добивал сметка за губрарина за новата куќа а тој не
живеал таму. Беше кажано и дека има поплаќи од граѓаните за повисоки сметки за вода и дека на граѓаните што живеат во
странство им се наплаќа губрарина. Градоначалникот кажа дека треба сите сопственици сами да си стават водомер и дека
читањето треба да биде реално. За оние кои живеат во странство договорено било да им се наплаќа ѓубрарина за 2 месеци.
Тој продолжи дека има проблеми во овој дел и во косењето на зелените површини, дека сега е ангажирано уште едно лице.
Јохан Горгиев праша дали може да се бара од полицијата поголемо присуство поради зголемената деликвенција возењето
на малолетници мотори, кршење на стакла и сл. Беше донесен ЗАКЛУЧОК: Да се достави писмен допис до полициската
станица во Кочани за нивно зголемено присуство во општината и да се најдат сторителите на вандализмот и сличните
појави.
За збор се јави Душко Горгиев која кажа дека бил информиран дека од страна на приватните погребални фирми
било наплаќано од секој погреб по 1500 ден, кои пари после ги земало КЈП. Праша дали е тоа точно. Му беше одговорено
дека тоа е точно од неодамна но парите не се префрлени на КЈП Градоначалникот предложи доколку е тоа можно, граѓаните
да бидат ослободени од оваа такса. Тој истотака спомна дека неодамна од страна на регулаторната комисија цената на
водата за пиење е покачена од 20 на 25 ден/ м3
Тој кажа дека со ова не се согласува и дека ќе бара цената да си остане 20 ден. Тој спомна и дека наскоро ќе се
бетонираат 2 патеки во гробиштата. Душко Горгиев спомна дека е време оградата на гробиштата да се помести на запад.
Дискусијата беше исцрпена и седницата заврши во 14.27 мин
Записничар
Благој Данев

Претседател на Совет на општина Зрновци
Владо Ристов
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