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З А П И С Н И К  бр. 53 
 

Од одржаната 53-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 31.08.2020 год.  со почеток 
во 12:30 ч, во домот на културата во Зрновци. Седницата започна со сите советници Маја  Илиева која закасна . 
Останати присутни:, Горан Кокев, Кире Горгиев, 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 52-тата седница, 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за второ тромесечие за 

период од 01.01-30.06.2020 година, 
3. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
4. Предлог Одлука за давање на согласност за формирање на чисти паралелки со помалку од 20 

ученика и формирање на една комбинирана паралелка 4-то и 5-то одделение во ООУ Синиша 
Стоилов во с.  Мородвис Во учебната 2020/21 година 

5. Предлог – Одлука за давање на согласност за помал и поголем број на деца во воспитните групи 
од бројот утврден со закон во ЈОУДГ Бисерчиња с.Зрновци 

6. Извештај за работењето на КЈП Водна Кула за период од 01.01 – 30.06.2020, 
7. Одлука за давање на согласност на Статутот на КЈП Водна Кула Зрновци 
8. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цената на комуналната услуга за 

изнесување на смет, 
9. Одлука за давање на согласност на Одлуката за определување на висината на бодот согласно 

законот за минимална плата на КЈП Водна Кула Зрновци, 
10. Разно 

Тек на седницата: 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија по дневниот ред. Немаше дискусија и дневниот ред беше 
изгласан со 5-ЗА и 3 против 

1. Усвојување на записникот од 52-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. Никој не побара збор и записникот беше усвоен со 5-ЗА и 

3 против. 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за второ тромесечие за 

период од 01.01-30.06.2020 година, 
Претседателот отвори дискусија по извештајот и даде збор на Ленче Илиова. Таа накратко го појасни 

извештајот. 
Маја Илиова пристигна во 12:38 мин. 

Тошо Андонов праша зошто во делот на долгови извесни суми се повтараат постојано. Му беше 
одговорено дека тоа се суми кои не можат да се затворат со компензација туку фирмите треба да си платат а 
потоа општината да го подмири долгот спрема нив. Извештајот беше усвоен со 8-ЗА и 1 воздржан. 

3. Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ Синиша Стоилов – Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Кире Горгиев.Кире Горгиев ја појасни 

програмата, кажа за плановите за настава во услови на ковид и кажа дека за сите важни одлуки ќе ги информира 
и советниците и ќе побара од нив мислење. Идлуката се усвои со 9-ЗА. 

4. Предлог Одлука за давање на согласност за формирање на чисти паралелки со помалку од 20 
ученика и формирање на една комбинирана паралелка 4-то и 5-то одделение во ООУ Синиша 
Стоилов во с.  Мородвис Во учебната 2020/21 година, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор и одлуката беше усвоена со 9-ЗА гласа. 
5. Предлог – Одлука за давање на согласност за помал и поголем број на деца во воспитните групи 

од бројот утврден со закон во ЈОУДГ Бисерчиња с.Зрновци, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов се јави за збор и кажа дека ќе се консултира 

за тоа дали групите мое да бидат и поголеми од прошишаниот број земајќи ја предвид ковид пандемијата. Владо 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2 
 

Ристов се огради од гласање по оваа точка поради тоа што е вработен во оваа институција. Одлуката беше 
донесена со 8-ЗА гласа. 

6. Извештај за работењето на КЈП Водна Кула за период од 01.01 – 30.06.2020, 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Горан Кокев. Горан го појасни извештајот и 

кажа дека во овој период има намалување на износот на фактурирана вода но и помали трошоци за 
работењето.Тошо Андонов праша дали има калкулации за потрошена и фактурирана вода во м3? Му беше 
одговорено дека нема но дека можело лесно да се пресмета.Виктор Новков праша зошто во извештајот фигурира 
и приходи од  одржување на гробиштата кога истите ги одржува општината.Дивна Веселинова праша дали има 
редовна наплата во Мородвис и забележа дека во Мородвис често нема вода. Виктор Новков праша дали на 
селаните од Видовиште им се давани договори за водоснабдување бидејќи знаел дека имало состанок со нив и 
им било ветено доколку сите се сложат и потпишат договори, КЈП Водна кула ќе им обезбеди вода. Се разви 
дискусија околу тоа дали се одржал состанок и дали директорот на КЈП бил присутен. Владо Ристов праша дали 
има записник од одржаниот состанок.Методи Николов кажа дека општинскиот водовод треба да ги опслужува со 
вода сите три села. Извештајот беше усвоен со 6-За, 2 против и 1 воздржан 

7. Одлука за давање на согласност на Статутот на КЈП Водна Кула Зрновци 
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Горан Кокев. Тоја кажа дека Статутот нема 

други измени освен потребните согласно законот и новото име на државата. Јохан Горгиев праша зошто текстот 
не е куцан во мк подршка. Статутот беше изгласан со 8-ЗА и 1 против. 

8. Одлука за давање на согласност на Одлуката за утврдување на цената на комуналната услуга за 
изнесување на смет, 

Претседателот отвори дискусија по точката.Горан Кокев појасни дека станува збор за покачување од 52 
ден односно новата цена е 200 ден + ДДВ. Одлуката беше донесена со 7-ЗА и 2 против. 

9. Одлука за давање на согласност на Одлуката за определување на висината на бодот согласно 
законот за минимална плата на КЈП Водна Кула Зрновци, 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Горан Кокев. Тој кажа дека покачувањето е во 
согласно законот за минимална плата. Одлуката беше донесена со 7-ЗА и 2 против. 

10. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката и прочита барање за финансиска помош од Ристов Ристе од 

Зрновци кој бил тешко болен и бара финансиска помош. Беше донесен заклучок доколку има простор 
Градоначалникот му додели финансиска помош. Заклучокот беше донесен со 9-ЗА. 

Маја Илиова побара од Советот да се изјасни за да се побара од МВР Кочани за постојано присуство во 
Зрновци. И овој заклучок беше донесен со 9-ЗА. 

Состанокот заврши во 14:14 
  
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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