
З А П И С Н И К 
 бр. 25 

 
Од одржаната 25-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 14.05.2015 

год.  со почеток во 12:30 ч, во канцеларијата за венчавање во општината. Седницата започна со 8 
советника (отсутен беше Гоце Димитров),  Методи Николов, 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 предходнатата седница 
2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Зрновци за првото 

тромесечие 2015 год. 
3. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни 

болести за подрачјето на општина Зрновци 
4. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Кривогаштани 
5. Разгледување на барање од МПЦ 
6. Разно. 

ТЕК НА СЕДНИЦАТА 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија. Методи Николов предложи нова точка на 

дневен ред: 
- Одлука за изработка и давање на приоритет на проектна техничка документација за патот 

Мородвис - Манастириште. Тој спомена дека оваа документација е потребна за аплицирање 
на повик за финансирање на проекти. 

За збор се јави Коце Михајлов кој предложи точка на дневен ред: 
- Предлог одлука за разгледување на моменталната состојба со мостот на река Брегалница и 

активности за негово ставање во функција. 
Тој постави прашање до Ленче Илиова зошто сеуште не се исплатени хонорарите на советниците 

и дали се работи за опструкција? Ленче му одговори дека нема такво нешто дека познато е дека на 
поцетокот на годината буџетот се полни помалку и дека е уверена дека наскоро хонорарите ќе бидат 
исплатени. Коце реплицираше дека таков одговор добил и пред 3 месеци и дека ако има за 
вработените плата требало да има и хонорари за советниците. 
Предлог дневниот ред со новите предложени точки беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од предходнатата седница 
Записникот беше поделен пред почетокот на седницата поради техничка грешка. Советниците го 

прочитаа и немаше дискусија по истиот. Записникот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
2. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Зрновци за првото тромесечие 2015 

год. 
Претседателот отвори дискусија и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека веќе станува збор за 

рутинска работа позната на советниците дека буџетот на општината за првите 3 месеци е реализиран со 
18% додека основниот буџет со 7%. Во продолжение ги појасни основните делови од буџетскиот 
извештај. После нејзиното излагање немаше дискусија и извештајот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

3. Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 
подрачјето на општина Зрновци 

Претседателот отвори дискусија и даде збор на Методи Николов.Тој појасни дека оваа програма секоја 
година се донесува а се однесува на дератизација и дезинсекција. Во понеделникот општината добила 
решение во рок од 5 денада се донесе оваа програма. Во врска со ова имало поднесено барање до 
овластени институции и фирми за прибирање на понуди. Со разговор со Градоначалникот општина 
Зрновци ќе се обиде да изврши дезинсекција против комарци од воздух барем 2 пати. Ланските 
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трошоци по овој основ биле 30.000 мкд. За збор се јави Коце Михајлов кој праша дали се има сознанија 
за успешноста на оваа акција бидејќи на сите им е познато дека единствена успешна акција е прскање 
со авион и дека комарците се множат во барите и реките, и дали не може оваа акција да се изврши на 
регионално ниво а плаќањето да биде од сите општини соодветно. Му беше одговорено дека порано 
имало таков обид од страна на Центарот за Источен плански регион но сумите биле многу големи и дел 
од општините се откажале. 
ЗАКЛУЧОК: Да се најде понуда колку оваа акција би чинела со авион? 
Програмата се усвои со 8-ЗА гласа. 

4. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Кривогаштани 
Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека имало барање за мегуопштинска соработка 

(МОС) од општина Кривогаштани во областа на градежната инспекција. Методи Николов појасни дека 
Општина Зрновци веќе има склучено вакви договори со општина Чешиново-Облешево во областа на 
урбанизмот, градежната и комуналната инспекција.Тој продолжи дека оваа општина го предложила ова 
заради покривање со документација дека нашиот градежен инспектор би одел таму еден или два дена 
и дека најверојатно трошоците би му биле платени. За збор се јави Коце Михајлов кој кажа дека оваа 
општина е многу далеку од нашата и дека ако сака ваков договор сигурно ке си најде некоја поблиска 
општина и предложи ова барање да биде одбиено.Претседателот истотака зеде збор и кажа дека 
ваквата соработка во иднина може да донесе извесни проблеми на општината имајќи во предвид 
делокругот на градежната инспекција и истотака предложи барањето да биде одбиено. Немаше 
понатамошна дискусија и барањето беше одбиено со 8-против гласа. 

5. Разгледување на барање од МПЦ 
Претседателот отвори дискусија по точката информирајќи ги присутните дека до Советот има 

пристигнато барање од МПЦ за ослободување од таксата за улично осветление за нивните објекти. Во 
овој случај ова би важело за црквите и манастирите во општината. За збор се јави Коце Михајлов кој 
кажа дека МПЦ само бара, дека им е даден објект за располагање и сега бараат и ослободување од 
такса, само барање а давање никакво. За збор се јави и Владо Ристов кој кажа дека многу посиромашни 
граѓани си ја плаќаат таксата а сега црквата бара да биде ослободена. Венцо Стојков се јави и кажа дека 
сепак треба да се ослободи бидејќи објектите на црквата припаѓаат пред се на народот и дека станува 
збор за мала сума од 5-600 денари. Немаше понатамошна дискусија и одлуката беше донесена со 8-ЗА 
гласа. 

6. Одлука за изработка и давање на приоритет на проектна техничка документација за патот 
Мородвис – Манастириште. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Методи Николов а потоа и Благој Данев појаснија дека 
одлуката а и самата техничка документација е потребна општината да конкурира за финансирање на 
проект за повиците на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој. 
Немаше понатамошна дискусија. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 

7. Предлог одлука за разгледување на моменталната состојба со мостот на река Брегалница и 
активности за негово ставање во функција. 

Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека според последните сознанија од 
Градоначалникот ќе мора мостот да биде срушен и биде изграден нов мост. Кога тоа ќе се случи, колку 
пари за тоа ќе требаат и од каде ќе се најдат засега нема информација. Најверојатно ќе мора да се оди 
со времено алтернативно решение – премин преку реката Брегалница.За збор се јави Коце Михајлов кој 
кажа дека му било јасно уште на почетокот дека така ќе се случи и дека треба итно општината 
(Градоначалникот) да побара од фирмата примаградба да направи увид на терен и да даде предлог 
дизајн и финансиска конструкција на алтернативен премин преку Брегалница. Потоа кога сето тоа ќе се 
знае да се направат обиди да се соберат пари од граѓаните и други расположливи ресурси. За збор се 
јави Венцо Стојков кој кажа дека советот има многу разговарано за состојбата со мостот но решение 
наскоро нема да има. Тој разговарал со стручни лица кои му кажале дека за алтернативно решение 
можеби и 60.000 евра нема да бидат доволни. Тој предложи да се најде начин да се заштити мостот 
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сега каков што е бидејќи минат и тешки возила и може комплетно да биде неупотреблив. Александра 
Кокева кажа дека видела како и 2-3 возила поминуваат по мостот во исто време. Се донесе ЗАКЛУЧОК: 
Општината и Градоначалникот да стапат во контакт со прима Градба за да направи предмер пресметка 
за поставување на алтернативен премин преку Брегалница. 

8. Разно 
Венцо Стојков праша до каде е постапката со изградбата на детската градинка? Му беше одговорено 

дека постапката е во тек и дека се чека одговор од Светска банка, а финансирањето ќе биде дел од 
Министерството за труд и социјална политика а дел од општината која ќе се задолжи. 

Верица Иванова праша дали може да се санира проблемот со дупка и стеснување на патот кон 
Мородвис  бидејќи се наоѓа на опасна кривина и преставува опасност по безбедноста на учесниците во 
сообраќајот. 

Мирче Горгиев праша дали е зголемена цената на водата за Мородвис бидејќи имало многу 
поплаки од граѓаните. Му беше одговорено дека цената е 15 ден/м3. 

Немаше понатамошна дискусија. 
Седницата заврши во 13:46. 

 
 
   Записничар                                                                                           Совет на општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                   Благој Николов 

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

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

