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З А П И С Н И К  бр. 41 

 
Од одржаната 41-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 28.11.2019 год.  со почеток во 

12:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со сите советници освен Здравко Иванов ( Тошо Андонов е 
новиот советник од СДСМ). Останати присутни:Методи Николов, Градоначалникот и Благој Данев. 

На седницата беше предложен следниот: 
 

Предлог  Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 40 седница 
2. Одлука за давање на подршка и согласност на проектот: Изработка на техничка документација за 

изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој 
општина Зрновци ќе аплицира за повикот од УНДП ( Фонд за техничка документација) 

3. Одлука општина Зрновци да аплицира со проектот: канали за наводнување и одводнување и каскади на 
река Зрновка на повикот од Бирото за регионален развој преку ЦРИПР. 

4. Одлука за воспоставување муѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, 
Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива 
паланка,Ранковци, Кратово,Липково, Старо Нагоричане,Свети Николе и Куманово за основање на 
заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад. 

5. Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад Депонија 
Мечкуевци Свети николе со седиште во општина Свети Николе адреса:Плоштад Илинден бб, Свети 
Николе 

6. Разно 
Тек на седницата: Претседателот отвори дискусија по дневниот ред. Методи Николов предложи 2 нови точки на дневниот 
ред: 

- Формирање на верификациона комисија за разгледување на мандатот на новиот советник од редот на СДСМ 
- Верификација на мандатот на новиот советник 
Дневниот ред со новопредложените точки беше изгласан со 7-ЗА гласа. 
 

1. Формирање на верификациона комисија 
Претседателот отвори дисксуија по точката.Беше формирана верификациона комисија во состав: 
- Дивна Веселинова – претседател 
- Виктор Новков – член 
- Славчо Гиздовски – член 
Комисијата беше едногласно избрана со 7-ЗА гласа 

2. Верофикување на мандатот на новиот советник Тошо Андонов 
Комисијата ги зеде на увид уверенијата од општинската изборна комисија и се повлече да ги разгледа. После 

паузата претседателката на комисијата ги извести советниците дека нема забелешки. Претседателот го даде предлогот за 
избор на новиот советник Тошо Андонов на гласање и за него гласаа 7 советници. Му беше честитано на новиот колега 
советник. 

3. Усвојување на записникот од 40 седница, 
Претседателот отвори дискусија по записникот. За збор се јави Јохан Георгиев кој кажа дека предходната седница 

била закажана за друг ден а потоа била одржана друг ден кога тој не бил слободен. Му беше објаснето дека биле 
контактирани сите советници и сите се согласиле да седницата биде одржана после состанокот со УНДП. За записникот 
немаше забелешки и истиот беше подржан со 6-ЗА и 1 против. 

4. Одлука за давање на подршка и согласност на проектот: Изработка на техничка документација за 
изградба на колектор со пречистителна станица за отпадни води за населено место Зрновци со кој 
општина Зрновци ќе аплицира за повикот од УНДП ( Фонд за техничка документација). 

Претседателот отвори дискусија и даде збор на Градоначалникот. Тој ја појасни потребата од донесувањето на 
подршката и одлуката на Советот за овој проект. Тој кажа дека првичната идеја било да се аплицира со проектот изградба на 
локален пат Зрновци – МВ Брана но после увидот на лице место оваа идеја отпаднала. Одлуката беше донесена со 9-ЗА 
гласа. ( Здравко Иванов пристигна во 13.00ч) 

5. Одлука општина Зрновци да аплицира со проектот: канали за наводнување и одводнување и каскади на 
река Зрновка на повикот од Бирото за регионален развој преку ЦРИПР. 
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Претседателот отвори дисксуија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој ја појасни потребата од 
донесувањето на одлуката укажувајќи на повикот од страна на ЦРИПР за собирање на предлог идеи кои би биле поднесени 
до Бирото за развој. Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

6. Одлука за воспоставување муѓуопштинска соработка меѓу општините: Штип, Карбинци, Кочани, Виница, 
Берово, Делчево, Македонска Каменица, Чешиново-Облешево, Зрновци, Пехчево, Пробиштип, Крива 
паланка,Ранковци, Кратово,Липково, Старо Нагоричане,Свети Николе и Куманово за основање на 
заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад. 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој ги извести советниците дека во 
минатиот состав веќе имало одлука за формирање на заедничко комунално претпријатие во Источниот плански регион но 
сега по сугестии на Владата на РМ било предложено спојување на источниот и североисточниот регион со одредување на 
еден центар за третман на отпадот кој ќе биде со седиште во општина Свети Николе. За таа цел се потребни формирање 
на меѓуопштинска соработка и формирање на заедничко ЈКП. Одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 

7. Одлука за основање на заедничко јавно претпријатие за регионално управување со отпад Депонија 
Мечкуевци Свети николе со седиште во општина Свети Николе адреса:Плоштад Илинден бб, Свети 
Николе 

Претседателот отвори дискусија по точката. Немаше дисксуија и одлуката беше донесена со 9-ЗА гласа. 
8. Разно 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Виктор Новков кој кажа дека имало одлука на Совет од 
порано дека кога на администрацијата ќе биде покачена платата за 5% тогаш треба и да се зголеми хонорарот и на 
советниците. Градоначалникот кажа дека треба да се види буџетот и дека тие 5% ќе бидат ефектуирани. 
 
За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека се ближи празникот Св Климент и дека е убаво Советот да изгласа одлука за 
спонзорство за набавка на 30 зелници за народната прослава во Видовиште. Одлуката беше изгласана со 9-ЗА. 
За збор се јави Јохан Горгиев кој кажа дека има фотографии од запалените депонии во Виница и Зрновци кои го загадуваат 
воздухот. 

 
Седницата заврши во 14:50 

 
 
   Записничар                                                                                        Претседател на  Совет на  општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                              Владо Ристов 
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