
З А П И С Н И К   БР.10 

Од одржаната 10-та седница на Советот на Општина Зрновци одржана на ден 30.05.2022 
година Понеделник во просториите на Општина Зрновци со почеток во 10:30 часот. 
На седницата беа присутни 9 ( девет ) советници. 
За работа Претседателот на Советот на Општина Зрновци Виктор Анакиев го предложи 
следниот дневен ред: 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на записникот од 9-та седница; 
2. Одлука за именување на членови во Управен  одбор на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци од 

основачот; 
3. Одлука за донесување на Урбанистичкиот план за село Видовиште,Општина Зрновци 

( КО Видовиште за плански период 2019-2029 година ) ; 
4. Барање од Благој Стојчев од Мородвис бр.03-517 од 20.05.2022 година; 
5. Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на секундарна 

водоводна мрежа на улица Авној во должина од 177 метри; 
6. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење на КЈП 

"Водна Кула"Зрновци за период од 01.01.-31.03.2022 година; 
7. Разно. 

Претседателот на Советот на Општина Зрновци праша за дополнување и забелешка 
дали има некој од страна на советниците по дневниот ред и бидејќи никој нема 
дневниот ред се стави на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,по што дневниот ред беше усвоен. 
 

Т Е К  Н А  С Е Д Н И Ц А 
 

1. Усвојување на записникот од 9-та седница. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по првата точка. 
 Од присутните советници не се јави за збор никој и усвојувањето на записникот од 9-та 
седница е ставен на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА, Записникот од 9-та седница беше усвоен. 

2. Одлука за именување на членови во Управен  одбор на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци од 
основачот. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по втората точка. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа лица кои го сочинуваат Управниот 
одбор се еден претставник од МТСП,еден од вработените од установата,два од 
родители на Совет на самата установа и од основачот односно Општината тројца 
претставници за кои имаме поднесено барање од  Директорката Верица Савева до 
Општината. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев предложи Александра Кокева Зоран Ѓорѓиев 
и Ангелина Савева како предлози од негова страна и кажа ако има други да ги кажат за 
да може да се гласа и да се именуваат претставниците од страна на основачот односно 
општината. 
Виктор Новков зема збор и праша бидејќи на предложеното лице Зоран Ѓорѓиев 
сопругата е вработена во самата установа дали не значи ова судир на интереси на што 
Методи Николов  кажа дека во разговор со Зоран Ѓорѓиев од антикорупциска комисија 
имаат добиено извештај дека не постои судир на интереси. 



Виктор Новков го предложи Ванчо Митев како предлог за гласање за УО на ЈОУДГ 
Бисерчиња Зрновци. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша дали има друг предлог за да се 
премине на гласање. 
Бидејќи нема друг предлог се стави на гласање првиот предлог од страна на 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев на кој предлог со 6 ( шест ) гласа ЗА беше 
усвоен,против нема,воздржани 3 ( тројца )  на што вториот предлог нема да се гласа 
бидејќи правото за гласање мнозинството го искористи во првиот предлог. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа дека Одлуката за именување на 
членови во Управен  одбор на ЈОУДГ Бисерчиња Зрновци од основачот Ангелина 
Савева Александра Кокева и Зоран Ѓорѓиев за членови на УО на ЈОУДГ Бисерчиња 
Зрновци е усвоена. 

3. Одлука за донесување на Урбанистичкиот план за село Видовиште,Општина Зрновци 
( КО Видовиште за плански период 2019-2029 година ). 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по третата точка. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа самата постапка за донесување на 
урбанистички план за трите населени места е отпочната веќе 2017 година ова е проект 
на Источно-плански регион која процедура е малку подолгорочна од времето на 
изготвување, опфаќа поголеми финансии.Урбанистичкиот план за село Видовиште е 
комплетно изработен од институтот за урбанизам Импума и од сите други останати 
институции кои се вклучени во изработувањето на Урбанистичкиот план.Одлуката за 
донсување на Урбанистичкиот план ја донесува Советот на Општината .Во завршна 
фаза се и Урбанистичките планови и за село Мородвис и село Зрновци. 
Градоначалникот Борчо Коцев во целост ги информираше за согласноста од 
Министерството за транспорт и врски советниците. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша за збор дали има некој друг од 
присутните и бидејќи никој нема Одлуката за донесување на Урбанистичкиот план за 
село Видовиште,Општина Зрновци ( КО Видовиште за плански период 2019-2029 
година ).се стави на усвојување. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,одлуката е усвоена. 

4. Барање од Благој Стојчев од Мородвис бр.03-517 од 20.05.2022 година. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по четвртата точка. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и го информираше Советот на Општина 
Зрновци во целост со барањето кое не е комплетно со медицинска документација . 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев предложи лицето за следна седница нека го 
комплетира барањето  а вака не комплетно според Правилникот за работа на Советот 
на Општина Зрновци неможе да се усвои. 
Венета Здравкова го предложи истото да остават за следна седница до колку има 
комплет медицинска документација нека го комплетира барањето и тогаш да се 
одобри ако е се во ред. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев кажа точката се одлага за следна седница до 
комплетно документирање на барањето. 

5. Одлука за одобрување на финансиски средства за реконструкција на секундарна 
водоводна мрежа на улица Авној во должина од 177 метри. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по петата точка. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа според планот кој што го донесовме за 
реконструкции и одржување на улици планирани се повеќе улици меѓу кои и улица 
Авној и крак од улица Илинденска кои што улици се најмногу експлоатирани поради 
реконструкција на мостот и измените на движењата на возилата и затоа е потребно 
веднаш да бидат реконструирани и преасфалтирани.Пред да започнеме постапка за 



реконструкција на овие улици потребно е да се изврши промена на секундарната 
водоводна мрежа во должина на целата улица Авној. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша за збор дали има некој друг од 
присутните и бидејќи никој нема Одлуката за одобрување на финансиски средства за 
реконструкција на секундарна водоводна мрежа на улица Авној во должина од 177 
метри беше ставена на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,одлуката е усвоена. 

6. Одлука за усвојување на тримесечен извештај за финансиско работење на КЈП 
"Водна Кула"Зрновци за период од 01.01.-31.03.2022 година. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по шестата точка. 
Директорот на КЈП Водна Кула Горан Кокев зема збор и го презентираше на Советот 
тримесечниот извештај за финансиското работење на КЈП Водна Кула Зрновци за 
период од 01.01.-31.03.2022 година. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и праша до Директорот на КЈП Водна Кула 
Горан Кокев колку наплата имате до сега заклучно со четврти месец на што беше 
одговорено околу 68% . 
Виктор Новков праша до каде е состојбата со договорите со населението за село 
Мородвис бидејќи веќе е во завршна фаза каптажата за село Мородвис. 
Директорот на КЈП Водна Кула Горан Кокев одговори дека повеќе од половина веќе 
потпишале договор со КЈП Водна Кула од населението и од село Мородвис и од село 
Видовиште. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша за збор дали има некој друг од 
присутните и бидејќи никој нема Одлуката за усвојување на тримесечен извештај за 
финансиско работење на КЈП "Водна Кула"Зрновци за период од 01.01.-31.03.2022 
година ја стави на гласање. 
Гласаа 9 ( девет ) советници ЗА,одлуката е усвоена. 

7. Разно. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев отвори дискусија по седмата точка. 
Венета Здравкова зема збор го пофали работењето на Градоначалникот Борчо Коцев 
во делот за осветлувањето за повеќенаменското игралиште Васе Ангелов на што 
додаде така треба да биде и целата општина,и праша во делот за фирмата која во 
моментот го одржува осветлувањето имаше проблем бидејќи е од Скопје поретко биле 
во можност да дојдат на терен дали сега се реши проблемот и што ако не е,што 
планирате да превземете.  
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека уште во првата половина на мај 
месец е завршен договорот со постоечката фирма која до тој момент го одржувала 
осветлувањето во Општина Зрновци и поради големите реакции на населението за 
ненавремена промена на уличното осветлување  од страна на КЈП Водна Кула 
ангажиравме друго лице за овој проблем да биде надминат каде што околу 300 
сијалици се променети на ниво на општината.И овде сакам да потенцирам една работа 
за село Мородвис каде што некои граѓани си дозволиле да вршат кражба од самото 
улично осветлување да престане веднаш бидејќи ќе бидат превземени сите законски 
мерки против истите до колку се повтори истото. 
Габриела Радева зема збор и праша каква е состојбата за обезбедување на вода за 
пиење во село Мородвис . 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа дека за село Мородвис веќе се во тек 
два проекти и тоа брана зафат и изградба на каптажа кои се аплицирани во бирото за 
регионален развој каде што се високо отценети и неминовно е нивна изградба.Во 
моментот се вршат градежни активности на Морошка река кои активности ќе вродат со 
резултат постојано водоснабдување за домаќинствата кај сите жители на село 
Мородвис. 



Мирко Ѓорѓиев зема збор и праша до Градоначалникот Борчо Коцев дали може во село 
Мородвис да се постават лежечки полицајци кај училиштето и кај мостот бидејќи 
стварно многу брзо се вози на овие места. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа да ќе се направи и тоа во текот на 
следната недела и на влезот во село Видовиште и село Мородвис и кај училиштето во 
село Зрновци.Во моментот се работи на проект на изградба на пешачка патека од 
влезот на  општината до место викано Крушка. 
Виктор Новков зема збор и праша до Градоначалникот Борчо Коцев во вашето 
обраќање на повеќето точки спомнавте дека за реализација на повеќе работи  од 
страна на КЈП Водна Кула се ангажирани лица за извршување на активности и сакам да 
прашам дали сите се преку КЈП Водна Кула или има и преку општината бидејќи според 
финансиската конструкција на КЈП Водна Кула дали може да го издржи ова. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа во интерес на сите жители на 
општината видовме дека во делот на уличното осветлување тешко можеше да се 
извршат тие активности и заради навремено отстранување на проблемите  со кои се 
соочувавме овој период  КЈП Водна Кула ангажираше лица под договор да ги извршат 
овие работи во период од завршувањето на тендерот со претходната фирма се до ново 
избраната фирма која што ќе ја преземе оваа работа. 
Венета Здравкова праша до Градоначалникот Борчо Коцев до кое ниво е 
реконструкцијата на мостот во центарот на село Зрновци. 
Градоначалникот Борчо Коцев кажа  дека при мојот последен контакт со лицето 
одговорно за санација и реконструкција на мост Капетан Синиша Стоилов бев известен 
дека останува бетонирање на горниот слој ,каде што знаете дека Општина Зрновци не 
е инвеститор туку Јавното претпријатие за државни патишта си ги спроведува 
тендерите и си обезбедува средства и ми одговорија дека најмногу за месец дена ќе 
биде пуштен во функција. 
Градоначалникот Борчо Коцев зема збор и кажа како информација околу промената на 
планот за јавни набавки во зависност од тоа како се обезбедуваат средства за 
активности така ќе треба да се извршат и промени во планот.Минатата недела  по 
аплициран проект од страна на Општина Зрновци во Министерство за животна средина 
и просторно уредување одобрен ни е проект изградба на канализациона мрежа на 
крак од улица Илинденска кој проект е од големо значење за заштита на животната 
средина во тој дел и се надевам со реализација на овој проект ќе решиме голем 
проблем на граѓаните на истата улица. 
Претседателот на Советот Виктор Анакиев праша за збор дали има некој друг од 
присутните и бидејќи никој нема седницата заврши во 11:45 минути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ 
Симона Коцева                                                                           Виктор Анакиев 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


