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З А П И С Н И К  бр. 57 
 

Од одржаната 57-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 03.11.2020 год.  со почеток во 12:30 ч, 
во салата за состаноци во Зрновци. Седницата започна со сите советници освен Дивна Веселинова и Јохан Горгиев. Останати 
присутни: Блаже Станков,Методи Николов,Горан Кокев 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 56-тата седница, 
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за Трето тромесечие 2020 
3. Одлука за кофинансирање за изработка на техничка документација за изградба на пречистителна 

станица за отпадни води за населено место Зрновци при што општина Зрновци ќе учествува со 4.364,9 $, 
4. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021 год, 
5. Одлука за одобрување на средства за печатење на книга од страна на Сојузот на здруженијата на борци 

од НОБ 
6. Одлука за одбележување на празникот 8-ми ноември, празник на општината, 
7. Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на празникот на општината, 8-ми 

Ноември 
8. Одлука за основање на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „Еко Исток-

Североисток“ Свети Николе со седиште во општина Св.Николе на адреса: Плоштад Илинден, бб, Свети 
Николе, 

9. Информација во врска со направениот инспекциски надзор во КЈП Водна Кула Зрновци од страна на 
Државен комунален инспектор – Скопје ( Прилог) 

10. Разно 
 
Тек на седницата: Претседателот отвори дискусија по дневниот ред. За збор се јави Маја Илиева која кажа дека за точката 
бр. 9 пишува дека има прилог но тој воопшто не се чита. Дневниот ред беше усвоен со 7-ЗА 

1. Усвојување на записникот од 56-тата седница, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не побара збор и записникот беше усвоен со 7-ЗА гласа. 

2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за Трето тромесечие 2020 
Претседателот отвори дискусија по точката. Збор беше даден на Ленче Илиова која го појасни извештајот. Извештајот беше 
усвоен со 7-ЗА гласа. 

3. Одлука за кофинансирање за изработка на техничка документација за изградба на пречистителна 
станица за отпадни води за населено место Зрновци при што општина Зрновци ќе учествува со 4.364,9 $, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот зема збор и појасни дека општината конкурирала на 
повикот за изготвување на техничка документација за филтер станица за отпадни води. Тендерот бил завршен и според 
дописот од УНДП општината треба да даде сопствено учество од 4.364,9 долари бидејќи грантот што е дозволен е до 30.000 
долари. Тој кажа дека би сакал Советот да одлучи да се дадат овие средства бидејќи овој проект е важен за општината и 
дека во иднина ќе се бараат и донаторски средства за негова реализација. Одлуката беше донесена со 7-ЗА. 

4. Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Зрновци за 2021 год, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Тошо Андонов праша дали оваа програма била изработена пред да се 

донесат УПС или потоа. Методи Николов му одговори дека оваа програма редовно се носи секоја година а УПС уште не се 
готови но се пред сам крај. Тој понатаму ја образложи програмата со некои измени во однос на процентите и износите за 
плаќање на комуналиите. И градоначалникот се вклучи во дискусијата побарувајќи појаснувања за одредени конкретни 
случаи. Методи рече дека со усвојувањето на програмата истата ќе биде достапна и до советниците и до заинтересираните 
граѓани. Во дискусијата беше споменато и процесот на откуп на државно земјиште под куќа и дворно место и Методи кажа 
дека веќе пристигнале првите барања и дека за дворно место до 500м2 цената ќе била 1евро а за повеќе до 5 евра. 
Програмата беше усвоена со 7-ЗА гласа. 

5. Одлука за одобрување на средства за печатење на книга од страна на Сојузот на здружениејата на борци 
од НОБ, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот појасни дека има пристигнато допис од Сојузот на 
здруженија на борци и дека сакаат да печатат книга во која ќе бидат нотирани и борците од нашата општина и дека убаво би 
било да се подржат со скромна сума од 3000 ден. Одлуката беше прифатена со 5-За,  и 2 воздржани. 
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6. Одлука за одбележување на празникот 8-ми ноември, празник на општината, 
Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов појасни дека според програмата во саботата на 7-ми со 

почеток во 15.30 треба да има свечена седница, потоа во 16.00 часот да се положи цвеќе на споменикот на паднатите борци 
и да се продолжи кон црквата на богослужба. Наредниот ден во 07.00 ќе има богослужба а во 11 свечен ручек кој ќе го 
спонзорира општината но јадењето ќе биде делено на верниците за дома. При тоа ќе се почитуваат мерките за Ковид 19. 
Беше споменато од страна на советниците да се поканат делегации од советите од Берово и Богданци ако сакаат да 
присуствуваат. Одлуката беше донесена со 7-ЗА. 

7. Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување на празникот на општината, 8-ми 
Ноември, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот предложи оваа година бидејќи на богослужбата ќе 
присуствува и владиката да се купат пригодни подароци во форма на уметнички слики кои ќе бидат подарени на Владиката 
и на свештеникот Лазар. Општината истотака ќе треба да купи намирници за ручекот а и да се покрие ручекот на 
советниците. Предложената сума од 35.000 мкд беше изгласана со 7-ЗА. 

8. Одлука за основање на Заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад „Еко Исток-
Североисток“ Свети Николе со седиште во општина Св.Николе на адреса: Плоштад Илинден, бб, Свети 
Николе, 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека е веќе разговарано на оваа тема и дека сега 
се бара одлука за основање на заедничко претпријатие со седиште во Свети Николе. Одлуката беше донесена со 7-ЗА. 

9. Информација во врска со направениот инспекциски надзор во КЈП Водна Кула Зрновци од страна на 
Државен комунален инспектор – Скопје ( Прилог) 

Претседателот отвори дискусија по точката. Збор беше даден на Горан Кокев кој кажа дека имал надзор од страна 
на државниот комунален инспектор ( на 27.10.2020) и дека имало некои забелешки за кои сакал да ги запознае и 
советниците. Тој кажа дека забелешката било дека КЈП мора во звоите сметки да има и дел за одржување на јавни 
површини и зеленило и за одржување на гробиштата и дека приходите од секоја услуга треба да се трошат за таа намена. Му 
беше сугерирано од страна на советниците и градоначалникот дека неодамна од страна на Советот била донесена одлука за 
ненаплаќање на влез во гробиштата од страна на погребалните оператори а за таа сметка била покачена цената на губрето 
од 150 на 200 ден. Му беше препорачано за да се покрие КЈП пред инспекторот оваа сума од 50 ден да се раздели на услуга 
за гробишта и услуга за одржување на јавни површини бидејќи секако лицето што е најмено за одржување на гробиштата и 
јавните површини е платено од страна на општината. Беше сугерирано и да се види каква е ситуацијата и во другите рурални 
КЈП. 

10. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. Виктор Новков се јави за збор и кажа дека на отворениот ден за 

граѓаните на неговата партија граѓанин се пожалил дека дошол во општината во 08.05 и дека било отворено но немало 
никој. Градоначалникот кажа дека е точно дека понекоѓаш се касне во доаѓањето на работа но и тоа дека по препорака на 
Владата државните службеници треба редуцирано да доаѓаат на работа но ние бидејќи сме многу малку ( дел од 
вработените се на одмор) и сите се трудиме да се испорачуваат сите услуги до граѓаните. Виктор Новков кажа и дека има 
сознание дека имало посета и налог за отстранување на земјоделска механизација од патот на Микусх но тој бил убеден 
дека тоа не е така бидејќи пијано лице удрило со својот автомобил во механизацијата иако таа не била на патот. 
Градоначалникот кажа дека општината морала да реагира бидејќи имало пријава за тоа. 
 

 
 
Состанокот заврши во 14:31 

  
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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