
Z  A  P  I  S  N  I  K  br.42 
 
Od odr`anata 42-ra redovna  sednica na Sovetot na Оp{tina 

Zrnovci na den 11.12.2019 godina so po~etok vo 12;30 ~asot.Na sednicata 
bea prisutni 9 (devet) sovetnici.  Sednicata ja otvori pretsedatelot na 
sovetot Vlado Ristov i go predlo`i sledniot : 

 
. D N E V E N   RE D 

 
1.Усвојување на записникот од 41-та седница  

   2.Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на Општина Зрновци за 2020 година.  

 3.Предлог-Програма за работа на советот на Општина Зрновци 
за 2020 година. 
 4.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година. 
 5. Предлог-Програма за изградба, реконструкција,одржување 
и заштита на општинските патишта и улици за 2020 година. 
 6. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавната 
расвета на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година. 
 7. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина 
Зрновци за 2020 година. 
 8.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2020 година. 
 9.Локален Акциски план за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020 година. 
 10.Програма за изработка на Урбнистички 
Планови,Урбанистичко –Планска документација  и Урбанистичко 
проектна документација за 2020 година на подрачјето на Општина 
Зрновци. 
 11.Разно  
 
T E K   N A   S E D N I C A 

1. Усвојување на записникот од 41-та седница  
Za zbor se javi Viktor Novkov и pobara vo Zapisnikot od 41-ta 

sednica vleze odgovorot od gradona~alnikot na postavenoto pra{awe od 
Viktor Novkov za odobrenite sredstva za izgradba na ulici i pati{ta vo 
Opшtina Zrnovci . 

Bidejki nikoj poveke ne se javi za zbor so осум glasa za и еден 
воздржан записникот беше усвоен. 

2. Одлука за давање согласност на Годишниот план за 
вработување на Општина Зрновци за 2020 година.  

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи програмата за вработување за 2020 година .За збор се јави Јохан 
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Горгиев и праша за кои рботни места се работи.За збор се јави Методи Николов 
и образложи дека се работи за испразнетите  места архивар и комунален редар. 
Bidejki nikoj poveke ne se javi za zbor Одлуката едногласно беше донесена. 
 3. Предлог-Програма за работа на советот на Општина 
Зрновци за 2020 година. 

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи програмата за работа на советот за 2020 година. 

Бидејки никој повеке не се јави за дискусија Програмата  едногласно 
беше донесена. 

4.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на 
подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година. 

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи програмата за уредување на градежно земјиште  за 2020 година. 

За збор се јави Јохан Горгиев кој образложи дека цените на комуналиите 
се исти како во претходната година и праша кои услуги ке ги добијат граганите 
во платените комуналии бидејки тој од лично искуство образложи дека 
претходната година имал платено комуналии а приклучувањето на вода,струја и 
канализација сам си ги платил . 

За збор се јави Методи Николов и образложи дека плацовите кои се 
предвидени за продажба до нив има донесено водоводна ,електрична и 
канализациона мрежа. 

За збор се јави Тоше Андонов и праша дали со донесувањето на 
Урбанистичките планови за Зрновци,Мородвис и Виидовиште ке се укинат 
ДУП и ГУП.Методи Николов образложи дека со донесувањето на 
Урбанистичкиот план ДУП и ГУП се укинуваат. 

За збор се јави Виктор Новков и кажа дека на секој плац треба да му се 
овозможи приклучок за вода ,струја и канализација со плакањето на 
комуналиите а не сопствениците да се доведат во ситуација повторно да плакат 
за овие приклучоци. 

Бидејки никој повеке не се јави за дискусија оваа точка со шест гласа за и 
три воздржани беше усвоена .  

5. Предлог-Програма за изградба, реконструкција,одржување 
и заштита на општинските патишта и улици за 2020 година. 

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи оваа точка. 

За збор се јави Виктор Новков и праша кој е надлежен да го реши 
проблемот со наносот на земја после дожд на улицата на школото кај 
трафостаницата за струја . 

За збор се јави Тоше Андонов и предложи КЈП,,Водна кула ,,да си 
преземе обврска овој нанос да го отстрани . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор со шест гласа за ,еден против и 
два воздржани оваа точка беше усвоена. 

6. Предлог-Програма за изградба и одржување на јавната 
расвета на подрачјето на Општина Зрновци за 2020 година. 

За збор се јави Душко Горгиев и образложи дека има реакција од 
граганите за нередовна замена на сијалиците на уличното осветлување и побара 
да се реагира за навремена промена на сијалиците во мрежата . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор оваа Програма едногласно беше 
усвоена. 
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7. Предлог-Програма за културни манифестации во Општина 
Зрновци за 2020 година. 

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи програмата за културни манифестации за 2020 година. 

Бидејки никој повеке не се јави за збор оваа Програма едногласно беше 
усвоена. 

8.Програма за спроведување на општи мерки за заштита на 
населението од заразни болести во 2020 година. 

Za zbor se javi Методи Николов и во кратки црти на советниците им ја 
образложи програмата за заштита на населението од заразни болести  за 2020 
година. 

Бидејки никој повеке не се јави за збор оваа Програма едногласно беше 
усвоена. 

9.Локален Акциски план за еднакви можности на жените и 
мажите за 2020 година. 

Претседателот на советот отвори дискусија по оваа точка од дневниот 
ред ,бидејки никој не се јави за збор истат едногласно беше усвоена. 

10.Програма за изработка на Урбнистички 
Планови,Урбанистичко –Планска документација  и Урбанистичко 
проектна документација за 2020 година на подрачјето на Општина 
Зрновци. 

За збор се јави Методи Николов и ја образложи програмата за изработка 
на Урбнистички Планови,Урбанистичко –Планска документација  и 
Урбанистичко проектна документација за 2020 година на подрачјето на 
Општина Зрновци. 

За збор се јави Тоше Андонов и праша дали маркиците за градба од ГУП 
и ДУП остануваат да важат. 

За збор се јави Методи Николов и образложи дека старите маркици се 
пренесени во новиот урбанистички план а таму каде што нема внесено маркица 
сопственикот ке треба на свој трошок да изготви архитектонски урбанистички 
проект за да се вцрта маркица . 

Бидејки никој повеке не се јави за збор оваа Програма едногласно беше 
усвоена. 

11.Разно 
За збор се јави Владо Ристов и предложи на советниците и советникот 

Тоше Андонов биде избран во сите комисии каде учествувал поранешниот 
советник Виктор Ангелов .Владо Ристов исто така побара од директорот на 
КЈП,,Водна кула,, на местата каде вршат ископ заради поправка на уличната 
водоводна мрежа истите да бидат санирани и доведени во претходна состојба 
како не би реагирале граганите .Владо Ристов образложи дека многумина 
грагани реагирале кај него да се санира прекопот на излезот од с.Зрновци  према 
Виница и го замоли директорот на КЈП,,Водна кула,, благовремено овој 
проблем да го решат. 

Виктор Новков побара од директорот на КЈП,,Водна кула,, да се отстрани 
наносот кај трафостаницата над школото. 

За збор се јави Здравко Иванов и образложи дека во с.Видовиште има 
потреба од поставување на една решетка за собирање на атмосферската вода . 
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Бидејки никој повеке не се јави за збор седницата на советот заврши во 
14,40 часот. 

 
 

 
 
 
 
 
 
        Zapisni~ar                                                            Pretsedatel na Sovet 
     Kristian Savev                                                               Владо Ристов 
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