ЗАПИСНИК
бр. 36
Од одржаната 37-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 17.05.2016 год. со
почеток во 13:30 ч, во салата за состаноци во општината. Седницата започна со следните советници: Благој Николов,
Венцо Стојков, Коце Михајлов, Кире Коцев, Гоце Димитров, (Владо Ристов дојде со задоцнување),Мирче Горгиев и
Александра Кокева (Верица Иванова беше оправдано отсутна). Останати присутни: Блаже станков – градоначалник,
Методи Николов, и Благој Данев.
На седницата беше предложен следниот:
Предлог Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница.
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за прво тромесечие за 2015 год.
3. Информација во врска со изработка на Урбанистички планови за населените места Зрновци,
Мородвис и Видовиште.
4. Информација во врска со објавениот оглас за асфалтирање улици и крпење на дупки и објавениот
оглас за регулација на река Видовишка.
5. Разно
ТЕК НА СЕДНИЦАТА
Претседателот ја отвори седницата, ги поздрави присутните и отвори дискусија. Немаше дискусија по
дневниот ред и истиот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
1. Усвојување на записникот од предходнатата седница.
Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се јави за збор. Записникот беше усвоен со 7-ЗА гласа.
2. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за прво тромесечие за 2015 год.
Претседателот кажа дека материјали по точката советниците имаат добиено но Ленче Илиова е отсутна. Тој
предложи да се разгледа точката, ако има некои забелешки да се заведат во записникот а Ленче на наредна седница
истите да ги образложи/појасни. За збор се јави Венцо Стојков кој праша за долгот од 31.081 мкд наведен во
извештајот кој КЈП Водовод. Градоначалникот кажа дека не знае за ваков долг.
Владо Ристов пристигна во 13:46мин.
Извештајот се усвои со 8-ЗА гласа.
3. Информација во врска со изработка на Урбанистички планови за населените места Зрновци,
Мородвис и Видовиште.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Градоначалникот. Тој ги информира советниците за
добиениот грант и постапката за изработка на УП за сите три населени места. Се покажаа предлог опфати на
советниците за сите три населени места а Методи Николов ја објасни постапката за понатамошен тек на
проектот.Градоначалникот кажа дека општината е ограничена со одредена површина за сите три опфати но смета дека
Зрновци е опфатен со површина од поранешен ГУП и има плус некои парцели. Се донесоа заклучоци:
- Да се испратат програмите до Инпума, фирмата која ќе ги изработува УП
- Да се побара и испратат во електронска форма опфатите на сите три населени места до сите советници.
Истите беа усвоени со 8-ЗА гласа.
4. Информација во врска со објавениот оглас за асфалтирање улици и крпење на дупки и објавениот
оглас за регулација на река Видовишка.
Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на градоначалникот. Тој ги информираше советниците
дека е распишан тендер за асфалтирање и крпење на ударни дупки. За асфалтирање ќе се асфалтира новата улица во
новата населба кај Марена па спрема гробиштата во должина од 200м, се до бандерата. Се планира да се постават
цевки на неколку места за да можат граѓаните подоцна да се приклучат на водовод и канализација. Околу крпењето на
ударните дупки се планирани вкупно 50т асфалт. Од нив се планира да се санира улицата на кај Циганското маало и
останати дупки на улиците низ општината. Тој појасни дека од овие средства во минатото а и сега се плаќа ДДВ-то за
добиените проекти како што се канализациите, парковите и сл. Тој кажа дека на годишно ниво општината добива 1.4
милиони денари каде е вклучено и зимското одржување. Гоце Димитров кажа дека одредени граѓани реагирале на
пропорционалноста на изградба во с.Видовиште. Градоначалникот демантираше бидејќи и за канализацијата и за
паркот и бетонските пропусти ДДВ-то е плаќано баш од тие пари и дека и советниците од населените места треба да
објаснуваат на граѓаните за да нема недоразбирања. Во продолжение градоначалникот ги информираше присутните и
за изградбата на мостот на река Брегалница. Тендерот бил добиен од АД Гранит. Се чекало на сообраќајна согласност
од полицијата и на лето ќе почнала изградбата. Информацијата се усвои со 8-ЗА гласа.
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5. Разно
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Кире Коцев кој кажа дека патот кон Виница е многу
ураснат со вегетација и праша дали може да се преземат мерки. Му беше одговорено дека овој патен правец е
регионален и дека е под надлежност на Македонија пат но поради немање на средства тие многу ретко го чистат.Гоце
Димитров кажа дека на одредено место на патот Мородвис - Видовиште има ураснетост. Му беше одговорено дека
неодамна е чистено на тој потег. Венцо Стојков праша дали остатокот на патот кон селските гробишта во Мородвис е
можно некако да се асфалтираат. Градоначалникот појасни дека со проектот кон манастирот толку може да биде
опфатено а нема други проекти во кои може да се вметне овој пат. Единствено останува да се заврши со средства од
општината. Гоце Димитров кажа дека имало поплаки од учениците средношколци од Видовиште и Мородвис дека
АТОМ ги вози во едно комбе и по 30 деца. Побара начин да се реагира. Се донесе заклучок да се контактира општина
Кочани и АВТО-АТОМ за овој проблем. Немаше понатамошна дискусија.
Седницата заврши во 14:33.
Записничар
Благој Данев

Совет на општина Зрновци
Благој Николов
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