
З А П И С Н И К 
 бр. 26 

 
Од одржаната 26-та редовна седница на Советот на општина Зрновци одржана на ден 10.06.2015 

год.  со почеток во 12:30 ч, во салата за венчавање во општината. Седницата започна со 8 советника 
(отсутен беше Гоце Димитров),  Методи Николов, градоначалникот Блаже Станков, 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. Одлука за давање приоритет за реализација на Основен проект за реконструкција на 

постојна водоводна мрежа во с.Зрновци 
3. Согласност за намената на инвестицијата за реализација на Основниот проект за 

реконструкција на постојната водоводна мрежа во с.Зрновци 
4. Согласност на Одлуката за давање на приоритет за реализација на Основниот проект за 

реконструкција на постојната водоводна мрежа во с.Зрновци 
5. Разгледување на состојбата со ЛКМ при ХМС Брегалница и реализација на планот за 

наводнување ( Заклучокот да се достави до МЗШВ Скопје) 
6. Разгледување на актуелната состојба со мостот на река Брегалница на регионалниот 

патен правец Зрновци – Грдовци – Кочани ( Со Заклучок да се извести Владата на Р.М. 
7. Информација за оштетувањата кои во моментот се направени  на регионалниот патен 

правец Зрновци – Лески – Виница од неговото користење  од страна на тешки товарни 
возила ( Заклучокот да се достави до ЈП за државни патишта на РМ) 

8. Разно. 
ТЕК НА СЕДНИЦАТА 
Претседателот ја отвори седницата и отвори дискусија. Методи Николов предложи нови 3  точки 

на дневен ред: 
- Одлука за давање на приоритет за реализација на проектот: Локален пат с.Мородвис до 

археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет Црквиште. Тој спомена дека 
оваа одлука е потребна за аплицирање на повик за финансирање на проекти. 

- Согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот: Локален пат 
с.Мородвис – археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет Црквиште. 

- Согласност на одлуката за давање на приоритет за реализација на проектот: Локален пат 
с.Мородвис – археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет Црквиште 

Предложените точки се предложени да бидат следствено:5-та, 6-та и 7-ма а останатите да 
продолжат понатаму. 
Предложениот дневен ред со предложените измени беше усвоен со 8-ЗА гласа. 

1. Усвојување на записникот од предходнатата седница 
Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Градоначалникот кој искажа неколку 

забелешки по однос на записникот.Не се работи за Биро за рурален развој (околу техничката 
документација за проектот локален пат с.Мородвис – археолошки локалитет Манастириште и 
археолошки локалитет Црквиште), и дека околу финансиската конструкција за детската градинка, не се 
работи за Светска банка туку за ИПА компонента, остатокот од парите кои недостасуваат за проектот ќе 
бидат заем од таа компонента. Министерството за труд и социјална политика треба да даде 
одобрување за вработувањата и опремувањето внатре во зградата. Тој ја праша Верица Иванова за која 
дупка станува збор во нејзиното прашање под разно? Му беше појаснето дека станува збор за дупка на 
патот на излезот на Мородвис кај Паунови. 

Записникот беше усвоен со 8-ЗА гласа. 
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2. Одлука за давање приоритет за реализација на Основен проект за реконструкција на 
постојна водоводна мрежа во с.Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Градоначалникот кој појасни дека 
станува збор за јавен повик за предлог проекти од страна на АФПЗРР и дека се отворени три мерки и 
дека општината сака да конкурира по сите три мерки и затоа неопходно е да се донесат предложените 
одлуки/согласности. Воедно тој појасни околу предложениот проект за реконструкција на водоводната 
мрежа во Зрновци, дека е дотраена со неизедначен притисок и дека со предложениот проект ќе се 
решат проблемите на граѓаните. Можеби дел од улиците ќе бидат и ископани но секако поголем дел од 
нив и така беа за асфалтирање. Одлуката беше донесена со 8-ЗА гласа. 

3. Согласност за намената на инвестицијата за реализација на Основниот проект за 
реконструкција на постојната водоводна мрежа во с.Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се пријави. Согласноста беше изгласана со 
8-ЗА гласа. 

4. Согласност на Одлуката за давање на приоритет за реализација на Основниот проект за 
реконструкција на постојната водоводна мрежа во с.Зрновци 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека ја дава согласноста. Не 
се гласаше по точката. 

5. Одлука за давање на приоритет за реализација на проектот: Локален пат с.Мородвис до 
археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет Црквиште.  

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се пријави. Одлуката беше донесена со 8-ЗА 
гласа 

6. Согласност за намената на инвестицијата за реализација на проектот: Локален пат 
с.Мородвис – археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет 
Црквиште. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Никој не се пријави. Согласноста беше изгласана со 
8-ЗА гласа. 

7. Согласност на одлуката за давање на приоритет за реализација на проектот: Локален 
пат с.Мородвис – археолошки локалитет Манастириште и археолошки локалитет 
Црквиште. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Градоначалникот кажа дека ја дава согласноста. По 
точката не се гласаше. 

8. Разгледување на состојбата со ЛКМ при ХМС Брегалница и реализација на планот за 
наводнување ( Заклучокот да се достави до МЗШВ Скопје). 

Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Методи Николов кој кажа дека на 
почетокот на сезоната било ветено дека каналот ќе биде оспособен и дека водата ќе биде пуштена. Еве 
сега веќе сезоната е во тек но сеуште нема вода. Тој искажа мислење дека е потребно да се разговара 
на оваа тема да се донесе соодветен заклучок и истиот да се испрати до МЗШВ. Коце Михајлов праша 
дали не е задоцнета оваа работа и дали ќе има каква корист од тоа? Каналот е во ужасна состојба и е 
нефункционален. Тој праша дали некој ума увид во состојбата и дали не треба прво истиот да се исчисти 
па после да се бара да биде пуштена вода по истиот. Венцо Стојков се надоврза дека требало нели за 
каналот да се штрајкува но некако работата била заташкана.Тој се посомнева дека сето ова е игра.Се 
зборувало и за Добре Митев но тој си работи на црно а платата сеуште му оди а состојбите не се 
променуваат на подобро. Коце Михајлов се надоврза дека за оваа тема многу заклучоци Советот има 
донесено но без никаков ефект. За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека години наназад 
општината прави напори за надминување на состојбите со наводнувањето.Секојдневно имал луѓе во 
канцеларијата кои бараат состојбата да се реше и да има вода по каналот. Лани состојбата со каналот 
била разгледувана и на Влада и било ветено дека ќе биде сторено се за да вода протече. Биле посеани 
поголеми површини со градинарство и сега кога граѓаните со право бараат вода истата ја нема.Тој кажа 
дека негово мислење е дека вина носат сите страни. Од една страна Водостопанство кое само продава 
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вода и воопшто не е заинтересирано за нашата лева страна од каналот. Од друга страна 
нефункционалната Водна заедница на чело со Добре Митев кој ја искористува состојбата да без никаква 
одлука на УО се вработува во ВЗ и на име на плата (и покрај блокираната сметка) успева да извлекува 
пари за плата. Било договорено да извлече одредена сума на пари за плата и да ги покрие трошоците за 
ангажирањето на багерот за чистење на вадите но не е сигурно дека истото и ќе го стори. Тој во 
продолжение кажа дека голем дел од полето годинава требало да биде посеано со ориз. Вадите и 
каналите останале некопани. По закажаниот протест Водостопанство пуштило багери и најголемиот дел 
од вадите биле добро исчистени и тоа требало да биде признаено. Протестот бил одложен но каналот 
мора да протече. Да се лоцира вината онаму каде што треба и да се реагира. Заклучокот од оваа 
седница треба да се испрати до МЗШВ и до Владата. Тој кажа дека вчера му се јавил заменик 
Министерот да праша дали е се во ред. Тој го известил за состојбата. Потоа му се јавил пак и му кажал 
преку порака дека Водостопанство има одговорено по сите барања од страна на Водната заедница. Го 
прашал Добре дали има поднесено барање за вода. Тој му кажал дека барањето било одбиено и оти му 
барале пари на име на стари долгови. На тој начин директорот на Водостопанство си има алиби бидејќи 
нема барање/ требување на вода.Потребно е да се донесе заклучок и да се лоцира вината кај секоја 
страна. Добре Митев си останува да зема плата без да има резултати, без да се состане Управниот 
одбор и соодветна одлука за негово вработување.Водната заедница е неорганизирана, земјоделците не 
сакаат да плаќаат а ние како општина и Совет сега треба да се занимаваме и со овие 
проблеми.Неопходно потребно е да се информира МЗШВ за состојбите и да се дефинира точно што е 
примарна а што секундарна мрежа. Неодговорно е Водостопанство да се гриши само за браната и 
каналите. Коце Михајлов праша каква тежина ќе има заклучокот од Советот? Добре и ВЗ си е посебна 
фирма со своја структура. Градоначалникот ја потенцира потребата и корисноста од информирањето на 
МЗШВ и Владата бидејќи и досега преку Владата беа исчистени сите канали и вади.Постојат соодветни 
инспекциски тела кои треба да бидат информирани и да преземат мерки. На крајот од дискусијата беше 
донесен ЗАКЛУЧОК: Да информацијата до МЗШВ и Владата го содржи и дискусијата од седницата и се 
запознаат со состојбата и проблемите со наводнувањето, посебно со левата страна од каналот. 

9. Разгледување на актуелната состојба со мостот на река Брегалница на регионалниот 
патен правец Зрновци – Грдовци – Кочани ( Со Заклучок да се извести Владата на Р.М. 

Претседателот отвори дискусија по точката. Тој кажа дека се има многу дискутирано по темата 
но го покани Градоначалникот да ги запознае советниците со најновите информации.Тој кажа дека пред 
неколку дена разговарал со преставник на ЈП за државни патишта од каде бил информиран дека 
техничката документација за нов мост била готова и се чекало на нејзина ревизија. После тоа ќе следи 
распишување на тендер и негова реализација. Од нивна страна била дадена сугестија сепак од страна 
на Советот и општината биде доставена информација со состојбата со мостот и проблемите со кои 
граѓаните и фирмите се соочуваат поврзани со затворањето на мостот. Ова ќе помогне да се убрза 
процесот на одобрување на средства за изградбата на новиот мост. Коце Михајлов праша зошто да не 
се распише месен самодопринос? Тој кажа дека сигурно новиот мост ќе биде скап и дека итно на 
општината и треба алтернативен мост. Иако имало заклучок ниту Мите бил повикан ниту имало предлог 
за буџет за алтернативниот мост. Имало расположение од страна на бизнисмените да дадат и 5000 
евра.Му беше одговорено дека постои проблем околу собирањето на овој самодопринос дека веќе не 
постои данок на доход од земјиште кај земјоделците и дека износот потребен за изградба на мостот е 
многу голем и ќе бидат потребни години истиот да биде собран. А и ако има расположение кај 
бизнисмените може и сами да покренат иницијатива без Советот. Заклучок: Да се достави информација 
за состојбите и проблемите со мостот до ЈП за државни патишта и до Владата на РМ. 

 
 

10. Информација за оштетувањата кои во моментот се направени  на регионалниот патен 
правец Зрновци – Лески – Виница од неговото користење  од страна на тешки товарни 
возила ( Заклучокот да се достави до ЈП за државни патишта на РМ) 
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Претседателот отвори дискусија по точката. За збор се јави Градоначалникот кој кажа дека сака 
да го извести ЈП за државни патишта за оштетувањата на патот од Виница до Зрновци кои ги прават 
тешките товарни камиони поради настанатата состојба со мостот на Брегалница. Македонија пат треба 
да го одржува овој регионален пат но тоа не го прави. Понатаму тој спомна дека патот Зрновци – Кочани 
се коси само до Грдовци. Секоја година мора да се моли за да биде истиот искосен или обележан. Патот 
Зрновци – Кочани е регионален пат и истиот треба да биде одржуван од страна на Македонија пат. За 
збор се јави Венцо Стојков кој кажа дека има информации дека патот коцани – Грдовци се коси со 
возило од Водовод Кочани а не од Македонија пат. Заклучок: Да се достави информација до ЈП за 
државни патишта и Владата на РМ: 

11. Разно. 
Претседателот ги информираше присутните дека до Советот има барање од страна на Црвен крст 

на македонија за финансиска помош за одржување на нивен настан. Градоначалникот кажа дека има 
успешна соработка со црвен крст, дека веќе има спроведено едно предавање за пензионерите на тема 
здрава исхрана и дека во план е акција за мерење на притисок, шеќер и преглед на пензионерите која 
ќе се одржи наскоро. Тој спомна дека има намера да уплати скромни 2-3000 ден. 

Немаше понатамошна дискусија. 
Седницата заврши во 13:37. 

 
 
   Записничар                                                                                           Совет на општина Зрновци 
  Благој Данев                                                                                                   Благој Николов 
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