
З А П И С Н И К 
 бр. 28 

 
Од одржаната 28-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 23.09.2015 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата на општина Зрновци. Седницата започна со 8 советника (отсутен 
беше Гоце Димитров), а присутни беа и Методи Николов, преставници од Регионалниот центар за 
управување на кризи во Кочани,Ленче Илиова, Олга Минова 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. Предлог Одлука за давање на согласност за формирање на чисти паралелки со помал 

број на ученици и една комбинирана паралелка за 2015/16 год согласно Законот за 
Основно образование чл. 41 ст.5 ( Сл. Весник на РМ бр. 103/2008) 

3. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на училиштето 
„Синиша Стоилов“ – Зрновци за 2015/16 год. 

4. Процена на загрозеност на подрачјето на општина Зрновци од сите ризици и опасности 
(РЕЗИМЕ) 

5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за второ тромесечие 
за 2015 год. 

6. Предлог Одлука за проширување и измена на распоредот на средства на Буџетот на 
општина Зрновци за 2015 год. 

7. Предлог одлука за сопствено учество – кофинансирање на проектот:Изработка на 
урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините 
Кочани,Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево. 

8. Предлог Одлука за сопствено учество за изработка на Основниот проект: Локален пат 
с.Мородвис – манастир Св.Симеон. 

9. Разно 
ТЕК НА СЕДНИЦАТА 
Претседателот ја отвори седницата, ги поздрави присутните, и отвори дискусија по дневниот ред.  
За збор се јави Коце Михајлов кој кажа дека сака да предложи точка на дневен ред: Барање на 

решение за мостот на р. Брегалница. Методи Николов предложи нова точка на дневен ред:Одлука за 
сопствено учество во реализацијата на проектите: Изградба на полска чешма во атарот на с. Зрновци и 
изградба на полска чешма во атарот на с.Мородвис. Дневниот ред со надополнетите две точки беше 
ставен на гласање и изгласан со 8-ЗА гласа. 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

1. Усвојување на записникот од предходнатата седница 
Претседателот отвори дискусија по записникот. Немаше дискусија и истиот беше усвоен со 8-ЗА 

гласа. 
2. Предлог Одлука за давање на согласност за формирање на чисти паралелки со помал 

број на ученици и една комбинирана паралелка за 2015/16 год согласно Законот за 
Основно образование чл. 41 ст.5 ( Сл. Весник на РМ бр. 103/2008) 

Претседателот отвори дискусија по точката. Тој кажа дека ваква одлука Советот донесувал и 
порано дека сите се свесни дека бројот на деца се намалува. Тој даде збор на директорката Олга 
Минова која ја појасни потребата и природата на двете одлуки. 

За збор се јави Коце Михајлов кој ја праша директорката дали се зема предвид економичноста 
на работењето имајќи предвид дека бројот на ученици е многу мал а наставниот и помошниот персонал 
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е голем. Тој предложи да се спојат учениците од подрачното училиште во Мородвис со основното 
училиште во Зрновци. Олга Минова одговори дека разбира дека треба да се води сметка за 
економичноста во работењето и дека тие тоа го прават со години, бидејќи се успеало училиштето да 
работи само во една смена, дека има неколку колеги кои со години одржуваат по повеќе часови од 
законскиот лимит, но е на мислење дека сите треба да вложат максимални напори училиштето како 
институција да опстане во с.Мородвис бидејќи сите знаат што се случи со с.Видовиште после 
затворањето на училиштето и дека средствата што сега се добиваат за училиштето во Мородвис се од 
дотации од државата и не се на терет на општинскиот буџет. 

Олга Минова изрази надеж дека во наредните 3-4 години ќе се зголеми бројот на учениците. 
Венцо Стојков се јави за збор и кажа дека има разбирање за потребата од економичност во работењето 
но е против затворањето на училиштето во с.Мородвис. 

Предлогот на Коце Михајлов беше ставен на гласање и за него имаше 1 –ЗА глас и 7 против. 
Предлогот не беше усвоен. 
Предлог одлуките за давање на согласности беа усвоени со 7-ЗА гласа и 1 против. 

3. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на училиштето 
„Синиша Стоилов“ – Зрновци за 2015/16 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Олга Минова. Таа ја појасни 
програмата и кажа дека истата содржи 160 страни и дека вообичаено е Советот да ја усвои секоја 
година. За збор се јави Венцо Стојков кој праша дали имало оглас за применото лице на место секретар. 
Директорката му објасни дека поранешниот секретар е заминат во пензија и дека после добивањето на 
согласнот ќе биде распишан и јавен оглас. Намаше понатамошна дискусија и Програмата беше усвоена 
со 8-ЗА гласа. 

4. Процена на загрозеност на подрачјето на општина Зрновци од сите ризици и опасности 
(РЕЗИМЕ) 

Претседателот отвори дискусија по точката ги поздрави присутните преставници од РЦУК и му 
даде збор на Петар Медарски. Истиот ја образложи потребата од овој документ, дека истиот содржи 
голем број на страни дека истиот е доставен до општината а тој само ќе го прочита резимето. За збор се 
јави Коце Михајлов кој кажа дека го поздравува овој документ но кажа дека е со закаснување дека на 
сите е познат проблемот со мостот на Брегалница и дека постои голема узурпација на земјиштето 
покрај водените текови што е една од причините за настанатите поплави. Тој праша кој го прави 
проектот за чистењето на речните корита. Му беше одговорено дека технички проект за чистењето 
нема туку се прибираат податоци за анстанатите штети, општините поднесуваат барања и националното 
тело одобрува нафта за чистење. Значи се делува како санација а не како превентива. Венцо Стојков 
праша дали не е можно дел од нафтата да биде потрошена и за чистење на долот „Видрал“ кој 
преставува опасност од поплави за Зрновци. Коце Михајлов праша кој врши надзор на чистењето на 
реките бидејќи тој бил сведок минатата година дека машината се расипала и не било се исчистено. Му 
беше одговорено дека постои надзор од 3 членови на различни институции и дека се работи според 
дадено упатство. После изцрпената дискусија резимето беше усвоено со 7-ЗА гласа. 

5. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Зрновци за второ тромесечие 
за 2015 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа појасни дека 
станува збор за редовна активност и дека до сега се реализирани 28% од Буџетот на општината. Во 
продолжение ги појасни главните точки од извештајот. Немаше дискусија и извештајот беше усвоен со 
8-ЗА гласа. 

6. Предлог Одлука за проширување и измена на распоредот на средства на Буџетот на 
општина Зрновци за 2015 год. 

Претседателот отвори дискусија по точката и даде збор на Ленче Илиова. Таа кажа дека се 
одлучила на ова решение наместо класичен ребаланс на буџетот. Таа ги појасни причините за 
промените на распоредот. Венцо Стојков праша за проектот од УНДП за ангажираните лица во 
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социјалната сфера. Му беше одговорено дека станува збор за проект каде се времено ангажирани 5 
лица кои посетуваат стари и изнемоштени лица во општината. Немаше понатамошна дискусија и 
одлуката беше усвоена со 8-ЗА гласа. 

7. Предлог одлука за сопствено учество – кофинансирање на проектот:Изработка на 
урбанистички планови за села во Источен плански регион за општините 
Кочани,Карбинци, Македонска Каменица, Зрновци, Чешиново-Облешево и Пехчево. 

Претседателот отвори дискусија по точката, кажа дека советниците добиле информација за овој проект 
на минатата седница и дека општината ќе треба да си го плати само ДДВ на сопствениот проект а ќе се 
изработат УПС за сите населени места во општината. 

8. Предлог Одлука за сопствено учество за изработка на Основниот проект: Локален пат 
с.Мородвис – манастир Св.Симеон. 

Претседателот отвори дискусија по точката, кажа дека и за овој проект станало збор на предходната 
седница. За збор се јави Коце Михајлов кој праша зошто се практикува гласање за нешто без да се знае 
точната сума? Му беше одговорено дека точната сума ќе се знае после завршувањето на тендерската 
постапка. Одлуката беше донесена со 7-ЗА гласа и 1 воздржан. 

9. Барање на решение за мостот на р.Брегалница 
Претседателот отвори дискусија по точката и кажа дека според неговите најнови сознанија сеуште се 
работи на изработка на техничка документација за нов мост, запознаети се сите надлежни институции и 
дека народот има разбирање за тежината на проблемот. Коце Михајлов се јави за збор и праша зошто 
сеуште не е побарано мислење и предмер пресметка од фирмата инвест градба за евентуалниот 
алтернативен премин за кој се разговарало на изминатите неколку седници на Советот. Тој изрази 
стравување дека при следна поголема вода мостот ќе биде однесен. Александра Кокева истотака праша 
зошто досега општината нема испратено барање кое беше и заклучок на предходната седница. Владо 
Ристов се јави за збор и кажа дека цело време се збори за алтернативен мост кој првата надојдена вода 
ќе го однесе а парите ќе бидат залудно потрошени. Се донесе ЗАКЛУЧОК: Да се поднесе барање до 
фирматат Инвест градба за изработка на предмер пресметка за изградба на алтернативно решение за 
премин преку Брегалница за сите видови на возила. Заклучокот се донесе со 8-ЗА гласа. 

10. Одлука за сопствено учество во реализацијата на проектите: Изградба на полска чешма 
во атарот на с.Зрновци и Изградба на полска чешма во атарот на с.Мородвис 

Претседателот отвори дискусија и даде збор на Методи Николов. Тој ги информираше 
присутните дека има објавено повик од страна на Бирото за регионален развој и дека општината ќе 
аплицира со два проекти за изградба на полски чешми во атарите на с.Зрновци и с.Мородвис и дека е 
потребно сопствено учество. Немаше дискусија и одлуките беа донесени со 8-ЗА гласа. 

11. Разно 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Александра Кокева која кажа дека имала 
големи полаки од голем број на жители кои се жалеле дека при заматено броило од кутура им била 
рачуната потрошена вода и дека имала сознанија дека некои гражани воопшто не плаќале вода. 
Се донесе ЗАКЛУЧОК: На наредната седница на Совет да се повика Директорот на КЈП за да даде 
извештај на кој начин им се пресметува потрошената вода на семејствата чиј водомер е заматен и 
што е со наплатата со оние кои не плаќаат. 

За збор се јави Владо Ристов кој кажа дека веќе неколку седници наназад бара да се изврши 
увид на канализациите во каналот, на поставените механизации и возила по селото, и на кучињата на 
ефтим и другите низ селото. Тој кажа дека е крајно време да се преземат мерки. Венцо Стојков се јави 
за збор и кажа дека Ефтим во моментот има само 2 кучиња но и тие треба да се чуваат на соодветен 
начин. Тој уште еднаш побара Симона комуналниот редар да излезе на терен и да направи увид за 
паркираните возила и механизација по патот. Тој информираше за голема дупка на асфалтот на патот 
кон Виница која преставува опасност и треба да се преземат мерки. Тој праша кој е сега актуелен 
претседател на Водната заедница? Му беше одговорено дека за да се направи промена ќе требало 
неколку месеци а било кажано дека се очекуваат промени на национално ниво и водните заедници ќе 
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згаснале. Венцо Стојков праша до каде е со постапката за изградба на детската градинка, имајќи во 
предвид нејзиното значење за целата општина? Му беше одговорено дека биле најдени некои технички 
пропусти во документацијата, истите биле отстранети и доставени назад. 

Немаше понатамошна дискусија. 
Седницата заврши во 14:42. 

 
 
   Записничар                                                                                           Совет на општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                      Претседател 
                                                                                                                            Благој Николов 
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